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]. FERENC JÓZSEF.

A KOLOZSVÁR] FERENC JÓZSEF TUDOMÁNY-EGYETEM FŐHOMLOKZATÁN.

ELŐSZÓ.

Könyvet akartam adni azon ifjú nemzedék kezébe, mely most 
készül az atyai ház küszöbén át a nyilvános élet pályájára lépni 
s mely lelkesedést óvatossággal, e rő t önm érséklettel, hazaszeretetei 
hazaism erettel, bizalmat a nem zet jövendőjéhez a nem zet m últjá
nak bölcs számbavételével párosítson, ha a benne vete tt rem é
nyeknek, ha az ország szükségeinek meg akar felelni.

M ondhatatlanul rem énytelen időkben, 1851-ben, Szalay László 
ezekkel a szavakkal adta az ifjúság kezébe halhatatlan művét, 
M agyarország tö rténeté t. Ifjú barátaim körébe én is m ondhatat
lanul nehéz időkben lépek könyvemmel, de ugyanazzal a bizalom
mal, hogy ismétlődni fog az ősök erénye, melynél fogva ((a vesze
delembe ju to tt  hazát, ha lehe te tt: az ellenséges viszonyok hala
déktalan lenyűgözésével s ha kelle tt: huzamos szenvedések árán 
és kitűréssel m indannyiszor megint kiragadták a veszedelemből».

Sőt az én bizalmam még erősebb ; m ert olyan király életét 
rajzolom , a kiről a nemzet, mely valaha harcolt ellene és tró n 
jától is m egfosztotta, 1896-ban a törvénynek márványba vésett 
szavaival ösm erte el, hogy dicsőséges uralkodása alatt az ország 
alkotmányos szabadsága és zavartalan fejlődése biztosítva van; s oly 
királyról írok, aki ugyanazon törvényben ugyanazon márvány táblán 
nyilvánította tö rhetetlen  bizalmát szere te tt népének hűségében.
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Könyvem megjelenésekor, évek óta tartó  ború  idején, m int valaha 
Szalay, én is súlyos aggodalommal, de mégsem rem ény nélkül 
nézek a nem zet jövőjének elébe, rem ényem et első sorban szintén 
az ifjabb nemzedék hazafiúi lelkesedésébe vetvén. N e felejtse el ez 
az ifjúság, hogy 11. Rákóczi Ferenc óhajtása szerint neki kell foly
tatnia az öregek hagyom ányait s a király e lő tt is m egm utatnia, 
hogy «a magyar nem zet sem m iesetre sem engedi magát félelemtől 
vezettetni, de az atyai szere te t uralm át önként elviseli». S ne 
feledje el, hogy 11. Rákóczi Ferenc hamvai hazahozatalának elren
delésekor 1. Ferenc József már hálát ado tt az isteni gondviselés
nek, m ert «azok az ellentétek és félreértések, melyek súlyosan 
nehezedtek elődeinkre hosszú századokon át, ma egy végkép letűn t 
korszak történelm i emlékei».

A zok a történelm i emlékek, a miket könyvem följegyez, egy 
király hetvenhét esztendős utazásának m értföld-m utatói. ö r e g  kirá
lyunk maga mondja, hogy «keserűség nélkül gondolhatunk vissza 
mindnyájan a m ögöttünk álló borús korszakra s király és nem zet 
egyesült kegyelete keresheti föl mindazok emlékezetét, a kiknek 
vezető szerep ju to tt  a le tű n t küzdelm ekben». M agyar királysá
gának legragyogóbb napján, a magyar nemzet ezredéves ünnepén, 
önmaga figyelm eztetett bennünket egész történelm ünknek arra a 
hasznos tanulságára, hogy ez az ország csak akkor volt elég erős 
és virágzó, midőn fiai, királyukhoz és hazájukhoz híven ragasz
kodva, egymás közt testvéries egyetértésben éltek ; de veszedelmek 
környezték m indannyiszor, valahányszor belső viszályok zsibbasz- 
to tták  erejét.

Ősz királyunk ötvenkilenc esztendő óta minden tettével a tö r 
ténelem é; de a dem okratikus M agyarország első királyának tö rté 
nete máig sincs megírva. Nem  azért, m intha életéről nem volna 
elég adalék. Igaz, hogy a levéltárak kincseihez még nem nyúlha
tunk, naplókat, magánföljegyzéseket, kényesebb term észetű  állami 
okiratokat csak elvétve használhatunk; de legalább húszezer teljes 
hitelességű okirat áll kinyomatva «a nem zet legméltóságosabb
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történetkönyvében)): a törvénytárban, a hivatalos lapokban, az 
országgyűlési naplókban stb. M ilyen boldogok volnánk s mekkora 
könyvet írnánk, ha egy-egy Á rpádkori királyunkról húsz hiteles 
adatot állapíthatnánk m eg! 1. Ferenc Józsefről ezerannyit is m eg
állapíthatunk s megfelelő könyvünk még sincs róla. Nem  azért 
nincs, m intha ez a kor nem törődnék  a maga dolgaival és — 
Tacitus szerint — incuriosa suorum  aetas volna. Hanem  azért, 
m ert a közönség nem igen hiszi, hogy élő em berről, annak talán 
csak tegnapi tetté rő l, tö rténelm et lehessen írni. De — csupán
I. Ferenc József kortársait véve — nem írt-e  életrajzot Mac 
C arthy, W ard, GrevilJe, B arnett, Yonge, W illson a még élő Viktória 
angol királynéról, — Oncken, Kugler, Sybel, Treitschke 1. V ilm os
ról, a német császárság alapítójáról ? Pedig valódi tö rténetírók  
voltak köztük, a kiknek eszök ágában sem volt, hogy tudom ányos 
szem pontjaikat lojális áradozások alá temessék. Udvari tö rténetíró t 
még N agy Lajosnak, M átyásnak, B áthory  Istvánnak is külföldről 
kellett szegődtetnie; a H absburgok  idejében pedig Sam bucustól 
P ray  G yörgyig a királyi hisztóriagráfusok nem királyuk életrajzát, 
hanem hazájuk egykorú tö rtén e té t írták. Egyik-m ásik színét sem 
látta az udvarnak s a hízelkedő, udvari tö rténetírásnak  M agyar- 
országban sohasem volt gyökere. De m inden m agyar tö rtén e tíró 
ban élt a hűség a királyhoz, a ragaszkodás az alkotmányhoz, a miket
1. Ferenc József 1884-ben a m agyar nem zet legjellemzőbb két, de 
egybeolvadó érzelm ének nevezett.

Egyetlenegy magyar király sem ünnepelte nemzetével a m agyar 
történelem  annyi eseményét, m int J. Ferenc József, a ki bizonyára 
saját életrajzírójának is azt mondaná, a m it fia magyar tö rté n e t
tanárának m ondott: «Igazságot akarunk; kövesse ön m eggyőző
dését».

A zt követem.
Nem  adok könnyű olvasmányt fiatal barátaim  s a művelt 

közönség kezébe. Több ezer esem ényről van szó ebben a könyv
ben, melynek középpontja a király, de tárgya a tőle elválasztha
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tatlan nem zet; feladata pedig gyakorlati példában világosítni meg 
a nem zet és király egymáshoz való viszonyát, a szentkorona esz
méjét. ((Nem az nekünk a király, a mi sok más nem zetnek!» 
h irdette  Kölcsey, m ikor I. Ferenc József nagyatyja m egkoronázá
sának negyvenedik évfordulóját ünnepelték. «A  mi őseink — úgy
mond — «szentnek nevezik a koronát, m ert a legszentebbnek 
gondolatát köték hozzája: gondolatát a szabad nem zet egy tes tbe
foglalásának, gondolatát az egyesült néperőnek». A zért tarto tták  
szentnek, erős kapocscsal azért szoríto tták  m agukhoz azt a sze
mélyt, kire koronájukkal együ tt a gondolato t is átruházták.»

A magyar tanulóifjúság minden esztendőben m egünnnepli 
Ferenc József koronázásának évfordulóját és ebben az esztendőben 
m egünnepli az egész nem zet a negyvenediket. A nem zet m ost is, 
m int Kölcsey idejében, a szentkorona eszm éjében hódol a negyven 
év elő tt m egkoronázott hom loknak; abban az eszmében ünnepli 
azt a nagy nap o t: «Nem a hízelkedés alázatával, de azon magasz
tos érzelemmel, mely nem zetet oly fejedelemhez köt, ki neki a 
legbecsesebb, Jegféltőbb kincs: az alkotmány oltalmáról te t t  köte
lező fogadást».

Kölcsey akkor arra in te tt, tiszteljük az ősz hajakat az évek 
miatt, melyek felettök elröppentek ; s az évek m iatt, melyek felet
tünk  is el fognak repülni. Az akkor kétesztendős unoka : Ferenc 
József fö lött azóta hetvenöt esztendő rö p p en t el. Ez a könyv 
vázlatosan beszéli e l : miként. S az ifjúság talán m egérti belőle, 
m iért kell tisztelnie az ősz hajakat.
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Születése. K irálytisztelet a m agyaroknál. A király és unokája. V. F erd in án d  trónra lép te . 
A kis főherceg  első nevelői, tanítói és barátai. E lső  k irándulása A1!agyarországba. A magyar 
országgyűlés a trónörökös neveléséről. Kiss Pál, a magyar tanító . Az osztrák  tanítók. 

Aáukedvelôi előadások. V adászat a jászkunokkal a F ertő  vidékén. (1830— 1846.)

'Ferenc J^ároly főherceg, Ferenc császár és m agyar király 
második fia, huszonkétesztendős korában, 1824. novem ber 4.-én 
vette feleségül Zsófia bajor hercegnőt, M iksa bajor király szép 
leányát. Első gyerm ekök Schönbrunnban 1830. augusztus 18.-án, 
szerdán délelő tt egynegyed tízkor született. M iko r a fiatal apa a 
jó h írrel apjához, az uralkodóhoz hajta to tt, egész sereg örvendező 
fiú szaladt hintája után. «Lassabban! — k iálto tt kocsisára a jószívű 
főherceg. — M ég tüdőgyúladást kap ez a sok szegény gyerek a 
futásban.» A  keresztapaságot maga a király vállalta el. Unokája 
mellé, a k it másnap délben Firm ian g ró f bécsi hercegprím ás 
Ferenc József Vfiroly névre keresztelt, azonnal kilenc tagból álló 
külön kamarát rendelt. A gyerm ek ajája Sturmfieder Lujza báróné, 
csillagkeresztes hölgy, dadája Ascherné (Raymond Cecilia) le tt;  de 
a csecsemőt édes anyja maga táplálta.

Ferenc József születése után hat héttel, szeptem ber 28.-án, a 
magyar nemzet Ferdinándot, Ferenc király öregebb fiát, Pozsony
ban nagy fénynyel koronázta meg. M ikor ez a nép neki ajánlja hona 
sorsát, Vörösmarty, a Szózat költője, a királyok Istenéhez fohász
kodik, emelje föl magához a király szivét,

«Hogy a ki fényben milliók felett van,
Legyen dicsőbb erényben, hatalomban.»

Ferdinánd 38 esztendős volt, m ikor a következő évben (1831. 
febr. i 2.) elvette a szárd király, V itto rio  Em anuele leányát, M ária
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Anna Karolinát. Házasságukat az Isten nem áldotta meg gyerm e
kekkel s mivel Ferdinánd sokat betegeskedett, Ferenc császár és 
király nem ta rto tta  lehetetlennek, hogy az uralkodás sora idestova

J O

másik fiára, vagy unokájára fog kerülni, ő  maga már öreg volt 
és tö rő d ö tt;  1832. március elsején ülte  uralkodása negyvenedik 
évfordulóját. Kölcseynek, a himnusz írójának Szatm ár vármegye 
közgyűlésén ta r to tt  szép beszéde szerint ((a legtartósabb em berkor

FERENC KÁROLY FŐHERCEG, 1. FERENC JÓZSEF ATYJA
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felét királyi széken eltöltve, hatvannégy hosszú esztendő terhével, 
kö rü lö tte  sokáig dühösködött vészek után állt szerető népei közt.» 
A nagy szónok nem feledkezett el azokról a szenvedésekről, a 
mik e negyven év alatt a nem zetet é rték ; azokról a félreértésekről, 
a mik a nem zet és királya közt támadtak. D e a magyarok, a kik 
szentnek nevezték koronájukat, erős kapcsolattal szoríto tták  m aguk
hoz a szem élyt is, kire koronájukkal eg y ü tt az alkotmányos sza
badság gondolatát á truházták ; polgári alkotmányukat e korona 
és annak viselője nélkül nem képzelték s hívei m indakettőnek az 
utolsó percig. Kölcsey az emlékezet ünnepén az egész nemzet 
nevében fogadta meg, hogy «olthatatlan szeretettel fogunk lángolni 
királyunkért és h azánkért; m indakettőt, a polgári alkotmány nevében, 
válni nem tudó kapcsolattal egyesítvén.»

A nem zet azt rem élte, hogy a kis Ferenc József a kapcsolat
nak megfelelő nevelésben fog részesülni. Azonban ennek az ideje 
még nem érkezett el. M indössze annyi tö rtén t, hogy a négyéves 
Ferenc József és két öcscse: Jffiksa és J^ároly Lajos mellé Thysebaert 
Ludmilla csillagkeresztes hölgyet adták, m int nevelőnőt. Zsófia fő
hercegnő 1833. februárius 4.-én bevezette gyerm ekeihez M ettern ich  
államkancellár feleségét (a magyar Zjchy-Feraris M elaniet), a ki 
a harm adfélesztendős trónörökösrő l feljegyezte naplójában, hogy 
«Ferenc főherceg igen kedves; sokat cseveg, kacag, ugrándozik s 
úgy látszik, víg és szellemes. A főhercegnő olyan boldog a gyer
mekei társaságában, hogy öröm  ránézni.» E gy  esztendő múlva 
(1834. jan. 14.) a kis Ferencet fölvitték a várpalota lovagtermének 
karzatára, hogy lássa, milyen az udvari bál. A  zsúfolt terem  láttára 
a gyerm ek hangosan örvendezett, tapsolva h ítta  apját, anyját; s a 
fényes közönség egyideig az ő elragadtatásán m úlatott. Az öreg 
Ferenc császár és király maga is nagyon szívesen enyelgett és já t
szadozott unokáival. Különösen a már nagyobbacska «Francit» sze
re tte ;  gyakran maga elé hozatta, katonai fogásokra stb. tan íto tta  s 
jeles vezérek te tte irő l m esélgetett neki. Egyszer, nagy hőségben, 
együ tt sétáltak a laxenburgi parkban. A  gyermek, hogy az őráll6
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katonát megajándékozza, pár hatost kért nagyapjátó l; de nagyon 
meg volt sértve, hogy a katona nem fogadta el a pénzt. ((Nem is 
szabad elfogadnia, m ikor szolgálatban áll», figyelm eztette a duz-

J 2

FERENC JÓZSEF KÉT ÉVES KORÁBAN ANYJÁVAL. 
(Stielcr József 1832. festményéről.)

zogót nagyapja; de azután fölemelte unokáját, hogy a katona 
tölténytáskájába tehesse hatosait. A király érdeklődni kezdett a 
derék  közvitéz irán t; s m ikor m egtudta, hogy szegény édes anyjá



FERENC JÓZSEF GYERMEKKORA >3

nak egyetlen gyámola, gazdagon megajándékozva bocsátotta el a 
szolgálatból.

]. FERENC CSÁSZÁR ÉS KIRÁLY, L FERENC JÓZSEF NAGYATYJA.

M ásszor meg a kis fiú k ifu to tt nagyapja szobájából, az őrködő 
két magyar gárdistával fegyverfogásokat csináltatott, majd az egyiktől 
elkérte a kardját s azon lovagolt vissza a királyhoz. A gárdista
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meg volt akadva, kard nélkül hogyan álljon ő rt a király ajtajában. 
A  fiúcska csak egy negyedóra múlva lovagolt vissza a karddal, 
melynek bo jtját összegubancolta. «M ár m ost azután — enyelgett 
a tes tő r — kérje meg a nagyapát, hogy másik kardbojto t vegyen.» 
«M ajd veszek én, ha császár leszek!» b izta tta  a gyerm ek.

A nagyapa azonban 1835. febr. 25-én halálosan m egbetegedett. 
S turm feder báróné m árcius elsején délután elvitte a kis főherce
geket a vár kápolnájába, hogy imádkozzanak nagyaty jukért; este 
az uralkodó magához hívatta egész családját s unokái közül a kis 
Ferenc József főherceget. M egáldotta  ő t külön is és m árcius 2-án 
reggel három negyed egy órakor csöndesen elhunyt. Az a kép, mely 
a haldoklónak végrendelkezését eszményítve ábrázolja, épen a kis 
főherceg születése napjára (aug. 18-ra) készült el. A hatalmas 
kancellár az első példányt a gyerm eknek nyú jto tta  át, mi az egész 
udvar helybenhagyásával találkozott.

Ferenc József nagybátyja, V. Terdinánd király, azzal az erős 
elhatározással lépett a trónra , hogy «atyja érzelm eit követve s mint 
ő, jám borul, Istenben bízva: népei boldogságát és jó lé té t az igazság 
után m inden törekvése és fáradozása fő céljának tekinti.» Testvéri 
szeretetének azonnal jelé t adta, m időn öcscsét, Ferenc K árolyt, két 
nappal atyjuk tem etése előtt, m árcius 5-én vezérőrnagynak nevezte 
ki. 23-án a magyar országgyűlés küldöttségének szónoka, Pyrker 
László egri érsek, Ferenc Károly főherceg és felesége e lő tt is ki
fejezvén részvétét a király halála alkalmából, Isten áldását kérte 
rájok és fenséges gyermekeikre. A  főherceg m eghatottan válaszolta, 
hogy midőn a m egboldogult a királyi pálcája alatt élő népekre 
szerete tét hagyta örökségül, ezzel világosan kijelentette, hogy «dicső 

-emlékezetét kedvesebb áldozattal nem tisztelhetjük, m int ha 
hozzá hasonlóan — m inden igyekezetünket a közjónak szenteljük 
s az ősi törvények és szokások épségben tartására fordítjuk.» A  kül
dö ttség  tehát abban a megnyugvásban távozott, hogy a trónörökös 
«az ősi törvények és szokások» tiszteletben  tartására taníttatja gyer
mekeit.
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A kkor már három  fia vo lt: Ferenc József, továbbá M iksa, a 
ki 1832. julius 6-án és Ljároly Lajos, a ki 1833. julius 30-án szü
le te tt. U tóbb még két gyermekkel áldotta meg az Isten: M ária  
Anna fiarclináva] 1835. okt. 27-én és Lajos Viktorra] 1842. május
15-én. A  leány azonban már ö t éves korában (1840. febr. 15.) 
elhunyt.

FERENC CSÁSZÁR ÉS KAROLINA AUGUSZTA CSÁSZÁRNÉ NÉGY ÉVES UNOKÁJUKKAL
AZ ÓRTÁLLÓ KATONÁNÁL.

A magyarok azt szerették volna, hogy úgy, a hogy azt régibb 
{1550 : V., 1569 : XXX111. és 1572 : II.) törvényeik is rendelik, leendő 
királyuk magyarul tanuljon. Az új király, V. Ferdinánd, 1836. április
24-én valóban m egígérte az országgyűlésnek, hogy az ifjú főher
cegeket magyar nyelvre is fogja taníttatni. Zsófia főhercegnő szin
tén gondolt reá, hogy férfiakra bízza legidősebb fiacskája nevelte
tését s főnevelőnek g róf Bombelles H enrik torinói rendkívüli követet 
szem elte ki. E rrő l már 1835. dec. 19-én beszélt M ette rn ich  állam- 
kancellárral, ki nem győzte dicsérni, milyen okosan és anyailag 
gondolkozik ebben a kérdésben. Félesztendeig ugyan még meg
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maradt a fiúcska m ellett S turm feder báróné, kit M ettern ichné 1836. 
junius 8-án is k itűnő és értelm es hölgynek jellem zett; ekkor azon
ban V. Ferdinánd 1836. junius 16-án valóban teljesíte tte  sógor
asszonya kívánságát. H erceg Colloredo-Mansfeld első főudvarmes
terhez in tézett kabinetíratában g ró f Bombelles H enrik torinói rend 
kívüli követet valóságos belső titkos tanácsossá és «fenséges tes t
vére : főherceg Ferenc Károly ő királyi fensége elsőszülött fiához, 
főherceg Ferenc Józsefhez, nevelési felügyelővé (ajová) kegyelmesen 
kinevezni m éltóztato tt» . íg y  írta  ezt jun ius 25-én a «Hazai és Kül
földi Tudósítások» című magyar lap.

Bombelles francia vo lt; Versaillesban 1789. junius 26-án szü
letett. 1805-ben osztrák szolgálatba állt s m int az Esterházy-ezred 
tisztje k itűn t a caldieroi, asperni és lipcsei csatákban. 1814. óta 
állami küldetésekben já rt Londonban, Lisboában, Szentpéterváro tt 
és Torinóban. M in t katona és államférfiú tehát sokat láto tt és 
tapasztalt. M elléje m int Ferenc József nevelőjét, gróf Coronini- 
Cronberg János Sándor kapitányt rendelték. C oronini G örzben 
1794. nov. 16-án született. 1813-ban hadapród le tt az utászoknál, 
a következő években al- és főhadnagy báró Schneider Károly ezredes 
olaszországi szabadcsapatában, majd — ennek feloszlása után — a 
Károly-gyalogezredben. 1824-ben —  osztrák tiszti jellegének meg
tartásával — modenai szolgálatba állt, de 1831 -ben ism ét visszatért 
a 17. gyalogezredhez és m int kapitány, onnan kerü lt a kis fő
herceg szolgálatába.

Bombelles és Coronini csatákban edzett katonák voltak. Saját 
tapasztalataik alapján beszélhettek azokról a hősökről, kikről először 
a nagyapa m esélgetett unokájának. D e valami nagyon nem tetsz
h e te tt sem az osztrákoknak, sem a magyaroknak, hogy leendő ural
kodójukat francia és olasz származású katonák nevelik s egész kato
násan szervezik a kis főherceg «kamaráját», vagyis hét cselédből 
álló háztartását. 1837. febr. iJ -én  például az udvar m ulattatására 
élőképeket rendeztek, a m elyekben a kis főhercegek, a Bombelles-, 
Salis-, M ettern ich  stb. fiúk három  jelenetben a katonai é le tet m u
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(Kriehuber 1835. évi rajza után.)

A kis főherceg első rendes tanítója j 837-ben dr. Tiojfer János 
lett, a kit csakhamar megbíztak a term észettudom ányi és csillagá
szati udvari gyűjtem ények igazgatásával is. A nyári szünetben sem 
hagyta el tanítványát. E lkísérte Jschlbe, a hol az uralkodó-család 
boldog napokat tö ltö tt. 1837. aug* 16-án a király Ferenc Károlylyal,

tatták be. Valamennyi gyermek egyenruhában ta r to tt díszm enetet 
az udvar előtt, mely tapsokkal bá to ríto tta  a kis műkedvelőket.

FERENC JÓZSEF ÉS ÖCSCSE1,

Márki : 1. Ferenc József.
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ennek feleségével s a három  nagyobb fiúval, valamint Károly és 
Lajos főhercegekkel M iksa estei herceg meghívására kirándult a 
G m undeni-tó  m egtekintésére. Ebenseeben M iksa herceg az örven
dező nép élén fogadta őket. A  sófőző-intézet m egtekintése után 
zeneszó m ellett átcsolnakáztak Traunkirchenbe és Ebenzw eierbe, 
hol ebéd után az erkélyről végignéztek egy parasztlakodalmat. Este 
K olow rat m iniszterrel együ tt tértek  haza Jschlbe, hol a kis főher
cegeknek csakhamar «fontos» szerepök akadt. A ugusztus 25-én 
nagybátyjuknak, a királyt az álJamügyekben annyiszor helyettesítő  
Lajos főhercegnek a nevenapján Ferenc József bányásznak, M iksa 
alpesi vadásznak, Károly Lajos pásztornak öltözve m ondta el azokat 
a köszöntő verseket, a m elyeket ez alkalomra Schleifer L ipót M átyás 
gm undeni bányatanácsos ném etül írt. Ferenc József köszöntője ilyen
formán hangzik :

Sziklábul ás
Aranyat a bányamunkás 
És örülnek az emberek. 
A  szívből jő 
Két d rág ak ő :
A hűség és a szeretet.

A  szikla két 
Drágakövét,
Nagybácsikám, neked adom. 
Szeress engem 
É s mondd nekem,
Hogy «szívesen elfogadom.»

Szeptem ber végén Zsófia főhercegnő a gyermekekkel átrándúlt 
M ünchenbe, Ferenc Károly főherceg pedig lem ent a veronai had
gyakorlatokra, melyek azonban elmaradtak. Annál fényesebben sikerűit 
okt. 9-én a főherceg 52. számú m agyar gyalogezredének veronai 
zászlószentelése. Zfoga  János ezredes m agyar beszédet in tézett 
a legénységhez, m elyet arra buzd íto tt, hogy szívébe vésse azokat 
a szavakat, a m elyeket Zsófia főhercegnő maga hím zett zászlajuk 
szalagjára: «Hűség és diadal kísérjen!»

Schönbrunnba hazatérve, Ferenc József szorgalmasan tanúlga- 
to tt  s m indig ö rü lt, hogyha a találmányoknak ebben a századában 
valami újat látha to tt. Például m időn 1837. nov. 23-án nagymamája, 
az özvegy királyné, kis öcscseivel együ tt ő t is kivitte Floris- 
dorfba, hogy m egnézze A lsó-A usztriának  aznap m egnyilt első
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V. FERDINÁND CSÁSZÁR ÉS KIRÁLY.

vasútját, a Ferdinánd-vasútat, mely különben még csak W agramig 
közlekedett.

Az öröm bánattal váltakozott. A kis főherceg anyja decem
ber 18-án orbáncba esett. T íz  napig veszélyesen beteg vo lt;
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de alig érezte magát jobban, nem akarta megfosztani gyerm ekeit 
a Szilveszter-est öröm eitől. 1837. dec. 31-én tehát az udvar és a 
m eghívott vendégek jelenlétében Hunyady Julia grófné segítségével 
egy kis to rnajátékot és gyerm ek-carrousselt rendezett, a melynek 
részesei kemény papirosból kivágott lovakon vitézkedtek, azután 
pedig együ tt vacsoráztak. M etternich hercegné szerin t költői gon
dolatai tám adtak az embereknek, a m int a serdülő fiúkat jövendő 
uralkodójukkal vacsorázni látta. Azonban maga a főhercegnő csak
1838. februárius elsején hagyhatta el a szobát. M ég aznap részt- 
vett az udvari bálon, febr. 6-án pedig fiacskáival együ tt M ettern ich  
hercegnő gyermekbálján. Teljes fölgyógyúlása öröm ére febr. 14-én 
Ferenc császár özvegye ism ét gyerm ek-carrousselt akart rendezn i; 
de ezt m ost a király váratlan betegsége m iatt kellett elhalasztani 
egy héttel. A  kis főhercegnek ennél bizonyára emlékezetesebb napja 
volt, hogy anyja, továbbá a királyné, a főhercegek és M ettern ich  
herceg társaságában 1838. május 8-án életében először ü lhete tt 
vasútra.

1839. jan. 6-án anyja ism ét gyerm ekm ulatságot rendezett, nagy 
sorsjegyjátékkal, melyben a kis főhercegek és barátjaik élénk részt 
vettek. A  nyáron Ferenc József tanítói a két másik fiú nevelését 
is átvették, minek következtében Coronini mellé még két kamarás 
jö t t :  g ró f Ledochowsky T im ót (a kit 1843-ban báró Gorizutti Ferenc 
válto tt fel) és g ró f M orzin  Károly. Bombelles M árk  és Károly, 
valamint C oronini Kelemen és Ferenc, a nevelők fiai, együ tt tanúltak 
a főhercegekkel. Játszótársaikat az udvarhoz közelálló előkelő csa
ládokból válogatták össze. A  kis szászweimari hercegen, a M e tte r
nich, Stadion, Falkenhayn, Taaffe és W rbna fiúkon kívül három 
m agyar pajtásuk is v o l t : Széchenyi D énes és a két Erdődy (Ferenc 
és Tamás). Fölváltva ném etül, magyarul, csehül és lengyelül társa
log tak ; a mi némikép m egnyugtathatta  az országgyűlést, mely épen
1839. szept. 26-án kérte a királyt, hogy a kis főhercegeken kívül 
a főhercegnőket is gyakoroltassa a magyar nyelvben. 1843. julius 
8-án ezt a magyar nyelvről és nem zetiségről szóló javaslatban tö r 
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vény útján is kívánták biztosítani. A javaslat i. §-a szerin t: «Az 
15501V . és az 1569: XXX11I. törvénycikkelyben nyilvánított nem 
zeti közóhajtás folytában a koronaörökösök a m agyar nyelvet sajá- 
tukká tenni tartoznak. E  m ellett Ő Felségének azon kegyelmes 
királyi Ígéretét, hogy az uralkodóházbeli többi főhercegekre és fő
hercegnőkre is a magyar nyelvbeni oktatás kiterjesztessék, a Karok

FERENC JÓZSEF ÉS TESTVÉREI.
(Kriehuber 1838. évi rajza után.)

és Rendek törvénybe iktatják.» A ugusztus 31-én azonban hozzá
járultak a főrendek következő m ódosításához: «Az 1550 : V. és az 
1 569 : II. d) törvénycikkelyben gyökerezett nemzeti közóhajtás foly
tában te t t  ő cs. kir. apostoli felségének azon kegyelmes végzése, 
hogy a koronaörökösöknek, valamint a felséges uralkodóházból szár
mazandó többi főhercegeknek és hercegasszonyoknak a magyar nyelv 
tökéletes tudom ányába még serdülő korukban beavattatása, részéről 
nevelési rendszerül íriegállapíttatott legyen, törvénybe iktattatik.» Az
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ilyen cifra magyarsággal te t t  javaslat többi részében a két ház csak 
hatszori izengetés után tu d o tt  m egegyezni; ebben azonban m indjárt 
m egállapodott és dec. i i-én  végre az egész javaslatot fö lterjesztette  
a királyhoz. A  király a főhercegeket illető pon tra  nézve elegendőnek 
ta rto tta  1840. márczius 14-én ado tt válaszát s így ez a po n t nincs 
is meg az 1844. novem ber 12-én szen tesített 11. törvénycikkben.

Időközben azonban a nem zet épen a legerősebb ellenzéki 
lapból, Kossuth Pesti H írlapjából, olyasmiről értesü lt, hogy a trón 
örökös és testvérei m ár is tudnak magyarul. 1843. szeptem berében 
ugyanis Ferenc Józsefet és két öcscsét az ischli fürdőzés után 
főnevelőjük, Bom belles gróf, M agyarországba hozta, hogy meg
tekintsék Vas-, Zala- és Sopronvárm egyék kies vidékeit. Szeptem 
ber 13-án Batthyány F ü löp  herceg körmendi várában ebédeltek; 
estére átm entek Testetich László grófhoz K eszthelyre, melynek 
nevezetességeit azonnal megszemlélték. 14-én Süm egre érkeztek, 
hol a veszprémi püspök lakásában szálltak meg, de az ország tar
tományi főbiztosa, Jfíérey Sándor titkos tanácsos, továbbá Szalay 
Imre veszprémi kanonok és az ism ert m agyar író , Ľô'brentey G ábor 
főbiztos, valamint roppan t néptöm eg kíséretében azonnal fölmentek 
a sümegi vár omladékai közé. A  rom ok közt M érey  bem utatta 
nekik "Kisfaludy Sándort, a várrom okat megéneklő népszerű  költőt. 
A  tudósító  szerint «kedves volt látni, m iként Ferenc József főher- 
ceg úgy vele, m int más többekkel magyarul, még pedig ékes anyai 
nyelvünk különös sajátságainak tökéletes értelmével s tiszta és szabály
szerű kiejtésével folytonosan beszélgetette. Öcscsei szintén jól é rte t
tek  magyarul. M agyar nyelvre nemeskéri K jss Pál nagyváradi kano
nok tan íto tta  őket, a ki ekkor épen Süm egen nyaralt édes any
jánál. A  látogatás tehá t részben neki is szólt, a mi Ferenc Józsefnek 
és testvéreinek gyöngédségét bizonyítja. Kis Pálné házában a kis 
főhercegek legjobban csodálkoztak a régi divatú sódarálón, meg a 
kukoricaliszten, hogy olyannal él a szegény ember. Azonban a 
kóstolóba sü tö tt málé-pogácsa nekik is ízlett. A  gyerm ekek más
nap Sárváron, Szom bathelyen át m entek Kőszegre, 16-án H orpá-



FERENC JÓZSEF GYERMEKKORA. 23

csőn keresztül E sterházára s 17-én Cenken és Sopronon át Frak- 
nóra hajtattak á t;  o tt megebédelvén, K ism artonban pedig meg- 
vacsorálván, 18-án Schönbrunnba tértek  haza.

Ez volt Ferenc Józsefnek első ú tja M agyarországban; s a 
gyerm ek, a ki a regék koszorús költőjével m agyarul társalgott, 
azonnal m egnyerte a nem zet szeretetét, tanítója pedig annak tisz
teletét. Kiss Pál abban az időben már ötven esztendős volt. Szent- 
gróton, Zala-várm egyében 1792 januárius 21-én született. 1818-ban 
a csákvári Esterházyaknál s pappá szenteltetése (1819.) után a 
bécsi H erberstein  grófoknál nevelősködött. U tóbb  segéd tisz t le tt 
a bécsi egyetemi könyvtárban, majd a bécsi Theresianum ban a ma
gyar nyelv és irodalom  tanára. M ár 1833-ban lépéseket te tt, hogy 
ő legyen a rem énybeli trónörökös nevelője. 1835. októberében 
meg is h ítták  az udvarhoz, de egyelőre csak Károly főherceg 
(a hadvezér) fiainak, A lbrechtnek  és Károly Ferdinándnak magyar 
nyelvm estere gyanánt; 1837-ben azonban már, saját levele szerint, 
«kezében volt az egész nem zetnek jövendő legdrágább kincse s a 
nem zet a koronaörökös m ellett való munkájától várta egykori leg
szebb jövendőjét». M inden pénteken ebédre volt hivatalos az udvar
hoz és minden szombaton este meg kellett jelennie a királyné szo
báiban, «hová az estét tö lteni az uralkodóháznak egyéb fenséges 
tagjai is összegyűltek». Érdem einek elösm eréséül V. Ferdinánd király
1840. április 25-én nagyváradi kanonoksággal jutalm azta. Tanúlók 
számára már 1818-ban ír t  egy földrajzot; a Tudom ányos G yűjte
ményben, akkor hazánk legtekintélyesebb folyóiratában, a nép
nevelés fontosságára figyelm eztette n em z e té t; a tanítás m ódjáról 
pedig 1830-ban könyvet ado tt a városi és falusi tanítók kezébe. 
A  sajtószabadság korlátozásáról ugyan 1832-ben könyvet írt, de 
m int bécsi könyvvizsgáló nem gátolta a szabadabb szellemű magyar 
könyvek és lapok megjelenését. M agát Ferenc Józsefet és két 
öcscsét kétségtelenül saját «Ungarische Gramm atik»-jából (1834.) 
és «Aufgaben zu r Ü bung  in der ungarischen Sprache» című 
könyvéből (1835.) tan íto tta  magyarul s «A m agyar literatú ra  rem ek
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darabokban') című kézikönyve alapján ösm ertette  meg a magyar 
irodalom gyöngyeivel. A  hogy Toldy Ferenc, a nagynevű irodalom- 
tö rtén e tíró  m ondta róla, ((lelke egész örömével, szíve egész szere- 
tetével kertészkedett e nemes csem eték körül. N em  úgy fogta fel 
állását, m int nyelvtanár és közönséges gyerm ekoktató: e hercegi 
triászban (három ságban) ő hazánk egykori gyámolait és szeren
cséje horgonyait látta kezeire bízva; a nyelvben pedig a szeretet 
bájvesszejét, melylyel a magas növendékeket megihJetni, a ma
gyar ajak hangjaiban azt a végtelen odaadást éreztetni tö rekedett, 
mely bennök fekszik, m ikor a magyar azokon szólhat fejedelmei
hez». Hatása annál nagyobb volt, m ert, fíojfer vezetése alatt, a 
magyar nyelven és a hittanon kívül a magyar történelm et is ő 
taníto tta.

M ikép tan íto tta  m indakettőt, példaképen szolgálhat «Ferenc 
főherceg»-nek Bécsben 1846. április 25-én készített egyik írásbeli 
dolgozata, melynek hű m ásolatát könyvünkhöz mellékeljük. A hogy 
annak első közlője, M ikszáth  Kálmán megjegyzi, «maga a király 
is szívesen gondolhat m ost ősz fejjel, nagy történelm i névvel, a 
m agyar nem zet mély szeretetével koszorúzottan  első m agyar beszé- 
lyére, melyben azt a kérdést téte ti M átyással: hol kél föl a nap ? 
H átha elgondolkozik e kérdés fölött, mely négyszáz év elő tt lebe
ge tt egy király ajkán és ő maga is fölteszi önm agához és m inden
k ih ez : hol kél föl a nap? És egy belső hang feleli s még hozzá 
m inden okos államférfiú is azt feleli: Fölségednek Budán».

D e nem erre  tan íto tta  dr. Tick József, az osztrák és az egyete- 
tem es történelem  tanára, a ki nem magyar királynak akarta nevelni, 
m int nemeskéri Kiss Pál, hanem osztrák császárnak■ M ind  a két 
esetben jól kellett tudnia la tin u l; meg is tanú it annyira, hogy 
még késő öregségében is latinul levelezett Oszkár svéd királylyal. 
A  gimnázium többi tárgyára bécsi m űegyetem i tanárok o k ta ttá k : a 
jeles Leydolt Ferenc föld- és term észetrajzra, Schrötter Antal, egy két
kötetes vegytan írója vegytanra, J^eutter technológiára és csillagá
szatra. N övendéköket néha a m űegyetem re is elvitték, hogy a



Ferenc József főherceg magyar dolgozata 1846-bóJ.1 (A cs. és kir. magán- és családi-alapok 
őrizetében levő eredeti után. Kizárólag e  mű részére engedélyezett hasonmás.)
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SPANYOL NEMES ÉS JOBBÁGY.

(A király ifjúkori rajza. A gróf Apponyj Sándor tulajdonában levő eredeti után )

kísérleteket o tt mutassák meg neki. Rajzolni is nagyon szere te tt; 
m estere Geiger P é ter János volt, a ki Wenzel G usztáv jeles magyar 
tö rténetíró  tervei szerint már 1843-ban művészi rajzokat készített 
egy M agyar- és Erdélyország tö rtén e té t elbeszélő díszes munká
hoz. Ebből az esztendőből való tanítványának az a rajza is, a
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mely egy spanyol lovagot s jobbágyat ábrázol s melyet 1904. 
dec. 10-én a műkedvelők egyik kiállításán Budapesten bem utattak.

Az 1843. év különben is nagyon nevezetes a Ferenc József 
életében. Nemcsak azért, m ert ekkor, januárius 23-án m utatta be 
az udvari ifjúsági bálon első — frakkját; hanem és főképen azért, 
m ert gimnáziumi tanulmányai m ellett m ostantól fogva már a katonai 
ösmeretekel is kellett elsajátítania. Katonai nevelésének vezetését 
1843. májusában az ötvenéves Tíauslab Ferenc ezredes, a mérnöki 
akadémia tanára, A lbrecht főherceg egykori tanítója vette át, a

kinek az a legnagyobb tudom ányos érdem e, 
hogy a katonai földrajzi intézetben az eddi
gieknél sokkal jobb  térképeket készíttetett. 
Ú gy gondolkozott, hogy ((egy trónörököst 
máskép kell nevelni, m int más közönséges 
em bert. Jártasnak kell lennie minden tu d o 
mányban, m ert m indenkinek üdve benne 
gyökerezik. De éppen azért minden szakra 
csak korlátolt időt lehet fordítani». Nemcsak
értelm ét, hanem jellem ét is fejleszteni akarta 
s az eddiginél szigorúbban ügyelt, hogy 
A usztriának és M agyarországnak majdnem 
minden nyelvén kívül E urópa főbb nyelveit 

is elsajátítsa. V árerősítéstanra Wüstefeld Lajos alezredes, alkalmazott 
taktikára Singer József ezredes, összehasonlító fegyvertanra báró Smola 
József kapitány, a szolgálati szabályzat bírálatos kezelésére Streffleur 
Bálint őrnagy, katonai rajzolásra Löschner és Cybulz főtűzm esterek 
tanították. Az ágyúk kezelésében Trappier tüzérhadnagy, a gyalogsági 
szolgálatban ’É rti von Seeau kapitány, a műszaki ösm eretekben 
Gissl József kapitány és Beck Dom okos főhadnagy s a lovaglásban 
Sachs, majd Gáspár András kapitányok voltak a mesterei. Sachs 
mint egyszerű uhlánust, Gáspár A ndrás m int huszárt gyakorolta 
ő t;  s az ő érdemök, hogy Ferenc József, ki eleintén nem szívesen 
ü lt Jóra, hatvan esztendő múlva is E urópa egyik legjobb lovasa

HAUSLAB FERENC 
OSZTRÁK ALTÁBORNAGY.
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volt. Gáspár, a ki a szabadságharcban magyar tábornok lett, tan ít
ványa hálájának köszönhette, hogy nem növelte az aradi vértanúk 
számát. Harminc esztendő múlva (1875. dec. 2.) egy kihallgatáson 
maga a király em lékeztette azokra az időkre, mikor, m int M iklós- 
huszárok, «együtt exercíroztak». Különben V. Ferdinánd király a 
főherceget már 1843. aug. 3-án kinevezte a 11. számú dragonyos- 
ezred tulajdonosává, ö tv e n  esztendő múlva ennek emlékezete ünne
pén kijelentette, hogy « öröm 
mel és büszkén viselte első 
egyenruháját abban az ezred
ben, mely most, m int hajdan, 
katonai erényeivel tündök- 
1 ik ». E zredét Realitznál elő
ször 1844. szept. 29-én ve
zette  A lbrecht főherceg elé.
De még nagyobb hatást te tt, 
a m ikor 1845. 15-én
maguk a bécsiek látták egy 
csapatszemle alkalmával, mi
lyen kitűnő lovas és milyen 
daliás alak a csapatok élén.
Aznap ennek a bécsi szerep
lésének öröm ére édes anyja 
estélyén már m int műkedvelő 
lépett föl valami Crom well 
idejében játszó drámában s testvéreivel együtt feltűnt hibátlan francia 
szavalatával és kifogástalan, fesztelen magatartásával. A Bombelles- 
és Falkenhayn-fiúk, valamint M ettern ich  Richárd szintén dicséretet 
arattak. Egyébiránt pedig az életben, legalább a katonai életben,, 
minden fegyvernemmel a legalsóbb fokon kellett m egösm erkedniök; 
például Ferenc József ugyanakkor, a m ikor már egy dragonyos 
ezred tulajdonosa volt, m int közlegény «szolgált» a második tüzér- 
ezredben. H arm incöt esztendő múlva mosolyogva szemlélte a lem-

GÁSPÁR ANDRÁS HONVÉDTÁBORNOK.
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bergi tüzérkaszárnyában, milyen gondosan őrzik akkor viselt egyen
ruháját.

Gimnáziumi tanúlmányainak befejeztével barátjaival 1846. jún iu 
sában vadászatra rándú lt ki a Fertő  vidékére. Ú tközben, H ainburg 
és Fischam end közt, éppen o tt ta r to tt  p ihenőt, a hol Balajthy 
jászkun kapitány vezetése alatt egy Bécsbe ügyekező magyar tá r
saság falatozott. O dam ent Balajthyhoz és vizet kért tőle. A  kapi
tány, kinek sejtelm e sem volt kilétéről, kedélyesen azt felelte, 
hogy vizet nem hoztak m agukkal; m ert annyit, a mennyi a ma
gyarnak mosdani kell, m indenütt találnak, egyébként pedig nem 
él vele. A  felelet annyira m egtetszett a bécsieknek, hogy ők is 
odatelepedtek s azután vígan koccintgattak. Ferenc József, a nélkül, 
hogy m egnevezte volna magát, magyarul beszélgetett a kunokkal 
és csakhamar összebarátkozván, m eghítta őket, hogy jöjjenek vele 
vadászni a Fertőhöz. A  kunok m egjegyezték ugyan, hogy valami 
határigazítás m iatt m ennek a király e lé ; de mivel nem valami sie
tős a dolguk, szívesen fogadták az ajánlatot s visszafordúltak, hogy 
pár napig a Fertő  m ellett magyar földön vadászgassanak. A kkor 
már tudták, hogy a legidősebb bécsi ú r Ferenc Károly főherceg, 
a nyájas ifjú annak a fia, a (mimet» pedig Frigyes Lajos porosz 
herceg, a ki egy darab M agyarországot akart látni. Junius 11-én 
eg y ü tt indúltak vissza Bécsbe, a hol V. Ferdinánd király term é
szetesen azonnal fogadta a jászkunokat. Két hé t múlva az ifjú 
főherceg m agyar levélben tudatta  Balajthyval, hogy a határigazítás 
dolgában legközelebb kedvező végzést várhatnak. M agyar tan ító 
ját, a derék Kiss Pált, a m agyar tudom ányos akadémia 1846. dec.
18-án azzal jutalm azta, hogy ((megjelent munkái s a felséges ural
kodóháznál hazánk és nem zetiségünk érdekében is fo ly ta to tt sze
rencsésnevelési m űködése tekintetéből» tiszteleti tagjának választotta.
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Egyetem i fokon. A legnépszerűbb  H absburgok . F erenc Jó zsef első politikai m egbízatása 
M agyarországban. B eszéde a pestvárm egyei közgyűlésen. A beszéd  hatása. Kiss Pál halála. 
M ettern ich  politikai iskolája. Kossuth F erenc Józsefrő l, m int a jövő em beréről. A z udvar 
a m árciusi napokban. Ferenc  Jó z sef az 1848. évi törvények k ih irdetésénél. M ag y ar nevelésének 
sürgetése. Az olaszországi csatatéren , R adetzky táborában . Innsbruckban . T ervek nagy
korúsága idejére. H azatérés B ecsbe. M enekülés O lm ützbe. V. F erd in án d  lem ondása 

I. F erenc  Jó z se f  részére . (1846— 1848.)

1846 szeptem berétől fogva a tizenhat esztendős főhercegnek 
egyetemi színvonalon álló előadásokat kellett hallgatnia. Bölcsé
szeire TJxuscber József O tm á r ( i7 9 7 — 1875) címzetes apát, a bécsi 
keleti akadémia igazgatója taníto tta. Tanítványa két év múlva azzal 
bizonyíto tta  be háláját, hogy ő t bécsi hercegprím ássá tette . Jog- 
és államtudományi tanulm ányait az öreg báró Pilgrim  János állam
tanácsos vezette. A polgári és a bün tető jogo t Peithner Taddé udv. 
tanácsos adta elő; a statisztikát és a politikát D r. Tränzl M ó r 
kormánytanácsos, az egyházjogot D r. Columbus István bécsi kano
nok. Szülei szolgálatában állt 1838. óta Colum bus K ristóf báró 
is, m int atyja titkára, és m egérte azt a szerencsét, hogy szüle
tése kilencvenedik évfordulóján, 1905 januárius 28-án, urának fia 
m int 57. esztendeje uralkodó császár üdvözölhette.

A következő esztendőben m eghalt a század legnagyobb két 
H absburg ja: József nádor januárius 18-án és J^ároly főherceg, az 
asperni győző. De népszerűségtől környezve, azonnal nyom ukba 
lép két fiatal H absbu rg : István és Terenc József. A nádort P est
vármegye közgyűlésén jan. 25-én maga J^ossuth Lajos búcsúztatta 
el s utódjául azonnal m egjelölte fiát, István főherceget, a kit a 
király m indjárt ki is nevezett helytartónak. A  főherceget Pestvár
megye főispáni székébe Károly fiának, A lbrecht főhercegnek kellett 
volna beik tatn ia; ő azonban Frigyes főherceg halála (okt. 5.) kö-
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vetkeztében lem ondott erről a m egbízatásról, m elyet a király az 
ifjú Ferenc Józsefre ru h ázo tt át. István főhercegért akkor már az 
egész M agyarország rajongott. K őrútjában 504 m agyar szónokla
to t  ta r to tt, s éppen harmincadik születésnapján (1847. szept. 14.) 
fogadta meg Aradon, hogy addig él, a míg a hazának élhet. A  be
iktató főhercegnek ezt a hatást még fokoznia kellett. M agyar 
tanítója, Nemeskéri J îss Pál szerin t «legdicsőbb jövendője az ifjú 
főhercegnek attól függ, miképen fog fellépni a m agyar nem zet 
előtt» . S fö llépett — ugyanazon derék férfiú szerint — «olyan 
dicsőséggel, m ilyet toll le nem írhat». «Ez a díszes tisz t — m ondta 
volt Ferenc József 1847. ok tóber 16-án a főispáni beiktató ünne
pen — alkalmat n y ú jto tt nekem e szere te tt M agyarországba oly 
percben lépni, midőn ez — m int felséges u runk  atyai szíve óhajtja — 
egy boldog korszak, küszöbén á ll;  s m ert tanúja lehetek annak a 
közszeretetnek, m elyet fönséged (István főherceg) dicsőemlékű aty
jától ö rökölt s önmaga fényes tulajdonaival még inkább szilárdí
to t t ;  de tanúja annak a közbizalomnak is, m elyet fönséged magas 
erényeivel és hazafiúi buzgó törekvéseivel már is kivívott, mik 
által biztosítva látom nemcsak a vármegye, hanem a szeretett hon
nak is boldog jövendőjét. . . M agam  pedig ünnepelni fogom mindig 
e napot, melyen fönséged irán t való hű szeretetem nek és a magyar 
nemzethez való élénk ragaszkodásomnak nyilvános je lé t adhatám». 
M ilyen jelenet volt az, a m ikor azután az egyik H absburgnak — 
a beiktatónak — azért mond köszönetét a másik H absburg  — a 
beik ta to tt főispán, — m ert «ajkairól örömmel hallotta ez alkalom
mal zengeni édes hazánk nyelvét)). D erék nevelője, Kiss Pál szerint 
«a m agyarok egészen m agukon kívül voltak ö röm ükben; egészen 
elragadtattak. M indnyájan azt vallották, hogy a magyar nemzetnek 
már háromszáz éve nem volt ilyen gyönyörű nagy napja. A  lel
kesedés Budán és Pesten határtalan tisz te letben  és hódolatban 
nyilvánúl». A  m agyar tudom ányos akadémiában három  hét múlva 
Toldy Ferenc szintén rajongva figyelm eztette tudós társait, hogy 
«Ferenc József vala az, ki az ókor egy nagy hőse példájára — - de
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nem a harc, hanem a szív fegyverével — jö tt, lá to tt és győzött» . 
Em lékeztette  társait erre a je lenetre: «e virító, elfoglaló alakra, 
melybe pillantásaink legott be le tapad tak ; e hangra, m elyre minden 
nesz elném ult az ezernyi sokaságban; e szavakra — nem : e szó
noklatra, mely annyi belső méltósággal, a pillanat becsének oly 
komoly érzetével, e zengő nyelv legszebb ejtésével, e széptani, e 
valóban mesteri kibélyegzésével a gondolatnak volt elmondva, hogy

ISTVÁN FŐHERCEG.

elragadtatásunkban, sőt •— többet m ondok: -— mély m egindulá
sunkban gyermekekké válva, a szív rem egett, a szemekre öröm 
harmatja szállt: s ezer meg ezer ajak kéjzsivaja kimondá, mikép 
e nemzet végtelenül tud  szeretni, s hogy sorsának intézői meg
lelték hatalmuk kulcsát! E  nap esemény a haza ezeréves életében; 
e nap sikeretlen sóhajtások, ezernyi ezer hazafiúi könyek legszebb 
ju talm a; e nap egy új, egy szerencsésebb időszak zá loga; új jegy
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váltás király és nem zet között» . M aga az udvar is rendkívül meg 
volt elégedve az elért s ik e rre l; Lajos főherceg dicsekedve m utatta 
Metternich-nek azt a jelentést, m elyet a főherceg te t t  megbízatása 
teljesítéséről s mely «egy tapasztalt államférfiúnak is becsületére 
vált volna». Ö rü lt az édes anyja is, de — M ettern ichné szerint — 
«nem vesztette el nyugalmát, m ert tudta, m ennyit ér a lelkesedés; 
és a töm jénezés nem vakítja el». A  legnagyobb magyar pedig, 
g róf Széchenyi István, m indjárt okt. 16-án, fanyaron jegyezte meg nap
lójában, hogy «íme, két fiatal osztrák főherceg könyv nélkül betanul 
néhány magyar szót és m ár-már elszédűl a hű magyar n é p !» Ilyen 
különbözőképen ítélték  meg, de mindannyian történelm i esem ény
nek vallották Ferenc József első hivatalos föllépését. Lelkesedés kör
nyezte az ifjút, ki ellen tizennégy hónap múlva fegyverben állt az 
ország és tizenkilenc esztendeig nem ösm erte ő t el urának, hogy 
azután m int Szent István koronája viselőjét sokáig legnépszerűbb 
királyai közé számítsa és első szereplésének ötvenedik évfordulóján 
Pestvármegye s vele az ország osztatlan lelkesedéssel ünnepelje.

Nem eskéri T̂ iss Pál csak két héttel élte túl tanítványa diada
lát, mely (Toldy szerint) az ő honszerelm ének is maradandó emléke. 
M ár 1847. ok tóber 31-én e lh u n y t*  s ettől fogva senki sem volt 
a fiatal főherceg körül, a ki magyar történelm i és irodalmi ösme- 
re te it ébren ta r to tta  és m agyar közjogra tan íto tta  volna. Pedig 
épen a pesti nap érlelte meg az udvar körében azt a vágyat, hogy 
a politikai rá term ettséget és érettséget tanúsító  ifjút a kormányzás 
művészetébe is bevezessék. E nnek a m űvészetnek valóságos nagy
m estere volt Metternich államkancellár. Hiszen 1808., de különösen 
1815 óta ő in tézte A usztria s nem egyszer E urópa sorsát. M in 
den szabad szellem elfojtására, egyúttal azonban erős és olyan 
önkényes uralom ra törekedett, a mely a népet a szabadságért, 
alkotm ányért vagyonnal, jó léttel kárpótolja. M in t előbb V. Ferdi-

* Sírja a bécsi St. M arx-tem etőben  van 961. sz. a. Sírkövet testvére állított neki, m int 
“fenséges Ferenc József, F erd in án d  M iksa és K ároly Lajos főhercegek tudós irodalmi 
nevelőjének, ki fényes erkölcseivel senkinek sem állt m ögötte !» A rcképét nem ösmerem.
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nándot és Ferenc Károlyt, 1847. októbere óta Ferenc Józsefet 
is ilyen irányban vezette be a kormányzatba. A főhercegnek, a kit 
rendszerin t BombeJles és M ettern ich  Richárd is elkísért, minden 
vasárnap be kellett mennie az államkancelláriába, hogy meghallgassa 
M ettern ich  tanításait és tanácsait. Az államkancellár elbeszélte 
neki saját élete tö rtén e té t és elmagyarázta, miként telt el az ő 
nyilvános működésének az az 54 esztendeje, a mely ((pusztító zivatar 
erejével tö r t  Európára.» Intette, hogy folytonosan az állam m in
dennapi és valódi érdekeit tartsa szeme előtt. T rónra jutva, ne 
adjon meg semmit, a m it szenvedélyes 
politikusok követelnek tő le ; m ert en
gedékenységével a francia forradalom 
szörnyűségeit idézheti föl. N e tű rje  
a titkos társulatokat és a szabadkő
műveseket, m ert azok m indenkor ké
szek a vallás és az állam felforgatására.

Az udvar 1848. februáriusában 
már úgy találta, hogy ennek a jelei 
aggasztóan mutatkoznak. Jan. 27-én, 
édesanyja névén apján, az uralkodó-csa
lád és az udvar jelenlétében Ferenc
József annyi elevenséggel, hum orral és kecsességgel játszotta  H urle- 
busch szerepét K otzebue Apródcsinyek című bohózatában, hogy 
nézőit egészen elragadta. M ár februárius 21-én, akármilyen jól já t
szott is, nem nagyon te tszett az udvari embereknek, hogy a kez
dődő politikai zűrzavar idején épen a ((Wirrwarr» (Zűrzavar) című 
darabban lépett föl. M árcius elsején a párisi forradalomról érkezett 
hírekre szüleivel együtt ő maga is többször beszólt JHetternichhez, a 
ki mostanában Lajos főherceggel elzárkózva tanácskozott a teendőkről. 
Abban állapodtak meg, hogy a kormány rendszerén változtatni nem 
engednek. T^ossuth Lajos azonban a pozsonyi országgyűlésen m ár
cius 3-án kimondta, hogy ((midőn az alap hibás, a dőlés fätuma 
k ikerülhetetlen; és mi előttünk, kikre a gondviselés egy egész

M ETTERNICH KELEMEN HERCEG.

Márki : 1 Ferenc József. 3
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nem zet sorsát bízta, halandó em ber gyarlóságai befolyást nem 
gyakorolhatnak. A  nép örök és öröknek kívánjuk a nép hazáját; s 
öröknek ama dinasztia fényét, a m elyet uralkodónknak kívánunk.» 
«A m últ kor emberei — folytatta — egy-két nap alatt sírba száll
nak; de a Habsburg-ház nagyreményű ivadékára, Ferenc József fő 
hercegre, ki föllépésekor e nemzet szeretetél magáévá tette, egy fé 
nyes trónus öröksége vár, mely erejét a szabadságból meríti s m elyet 
ősi fényében megőrizni a bécsi politika szerencsétlen mechaniz
musával bajosan lehet. A  dinasztiának tehát választania kell saját 
java s egy korhadt korm ányrendszer tartogatása közt.» Ennek a 
beszédnek nem csekély része volt benne, hogy Bécsben a forra
dalom március 13-án kitört. M ik o r az ausztriai rendek háza elő tt 
felolvasták, különösen ez a része és az a valóságos jövendőm on
dása kelte tt lelkesedést, hogy, «az leszen a H absburgház második 
alapítója, ki a birodalom  korm ányrendszerét alkotmányos irányban 
reformálandja s felséges háza trónusá t hű népeinek szabadságára 
fektetendi le rendületlenül». A  bécsiek ezt Ferenc Károly fő
hercegtől vagy fiától várták s ebben a pillanatban együtt éltették  
K ossuthot az uralkodóházzal.

Az uralkodó választott a régi s az új rendszer között és 
M ette rn iche t még az nap elbocsátotta, a mi mélyen m egrendítette 
tanítványát, az ifjú főherceget. «H a látta volna ezt a kedves gyer
meket, a m ikor 13-án este nemeslelkűség és túlságos előzékenység 
Ö n t a mi elhagyásunkra b írta  — írta  Zsófia főhercegné m árcius 
23-án M ette rn ich h e z ; — ha látta volna, m iként jö tt hozzám lel
kében kétségbeesve és érezve, te tte  milyen elhatározó a m onar
chiára nézve: ebben a pillanatban Ö n elégtételt és édes föJindulást 
é reze tt volna. A  mostani szorongatásban az én szegény Ferim az 
én vigasztalásom ; aggodalmaim és kétségbeesésem  közt áldom az 
eget, hogy olyannak terem tette , am ilyen! Bátorsága, szilárdsága 
gondolkodásm ódja, erős, rend íthete tlen  íté le te  bizonyára felülmiílja 
korát és rem élnünk engedi, hogy a jó Isten biztosítja jövendőjét, 
mivel megadta neki az annak rem élésére szükséges képességeket.»
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M árcius 14-én maga a királyné kérdezte meg M ettern ich tő l : ura, 
V. Ferdinánd, lem ondjon-e a trónusró l ? E rre  a kérdésre azonban 
a menekülő államférfiú már nem felelhetett. Bécsben különben is 
azt beszélték, hogy Pesten a magyarok királynak kiáltották ki 
István nádort s hogy erre a h írre  Zsófia főhercegné m egsiratta volna 
M agyarország elszakadását. Pedig István nádor aznap m int királya 
hű alattvalója érkezett B écsbe; 
délben pedig V. Ferdinánd trónusa 
örököseivel: Ferenc Károly és 
Ferenc József főherczegekkel nyi
to tt  kocsiban járta  be Bécs útcáit.
A nép kitörő  lelkesedéssel fogadta 
őket, a mi annyira m eglepte és 
m eghatotta az uralkodót, hogy 
pár óra múlva teljesítette  a nép 
kívánságait. K ihirdette, hogy sajtó- 
szabadságot ad, elösmeri a nem 
zetőrséget s összehívja az alkot- 
m ányozó országgyűlést. M ásnap a 
király — részben Ferenc Károly 
és Zsófia főhercegné tanácsára — 
kedvezően fogadta a magyar ország- 
gyűlés küldöttségét is, mely a 
felelős magyar m inisztérium  kine
vezését s azt kérte, hogy ne gátolja 
a régi nemesi alkotmánynak népies 
szellemben való átalakítását. Este a király Ferenc Károly főherceg 
jelenlétében tudatta  Kossuthtal, hogy a nem zet kívánságait telje
síteni fogja; s 17-én megbízta g ró f Battyhány Lajost, hogy elő
terjesztést tegyen a m inisztérium  megalakítása iránt.

Egy hét múlva, március 23-án, Zsófia főhercegné szeretetét, 
tiszteletét, háláját fejezte ki a bujdosó M ettern ichm k; nemcsak 
azért, a mit a ((szegény A usztria köszönhet a jó, nagy, felejthetet

ZSÓFIA FŐHERCEGASSZONY.
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len embernek», hanem azért a jóságáért is, «a m elyet a m últ télen 
fia (Ferenc József) iránt tanúsíto tt, m ikor olyan jó  irányt ado tt 
eszméinek és érzelmeinek.» M ette rn ich  Arnheim ból márc. 31-én 
arra kérte, m ondja meg fiának, hogy szívébe zárja ő t és hogy 
sohasem téved rossz útra, ha jó és balsorsban egyaránt követi 
azokat a tanításokat, a miket neki adott. Az idő azonban m ost 
nem kedvezett tanításainak. Az osztrák és a magyar újítások 
(reform ok) tárgyában az ifjú főherceg atyjánál sok tanácskozást 
tarto ttak . így  április 6-án is, a mikor késő este Ferenc Károly 
azzal ve te tt véget a vitának, hogy a királynak nem ajánlja 
szentesítésre azt a törvényjavaslatot, mely a magyar határőrvidékie
ket is képviselő-küldésre jogosítja. E bben a pillanatban lépett a 
terem be Terenc József trónörökös és valamit súgo tt atyjának. Egy 
szem tanú szerint «a virágzó ifjú szemlélete annyira megilleté az 
öreg g ró f Cziráky Antal országbíró szívét, hogy annak távozásával 
sírva fakadt és Ferenc Károly főherceg lábához akart borúlni, 
hogy az ifjú főherceg kedvéért is, kiben a jövő kor reményei össz- 
pontosúlnak, további ellenzéssel ne juttassa tö résre  a dolgot.» 
A  főherceg e lgondo lkozo tt; másnap újabb értekezlete t tartott,, 
mely a királynak a magyar törvények szentesítését ajánlotta. A tö r 
vények kihirdetésére április 10-én a király, királyné és Ferenc 
Károly kíséretében Terenc József is m egjelent Pozsonyban. Atyja 
bizonyára az ő érzelm eit is tolmácsolta, m időn az országgyűlés 
küldöttsége e lő tt kijelentette, hogy nála jobban senki sem kíván
hatja a magyar név dicsőségét. M ásnap daliás alakjával azonnal meg
nyerte a közönség tetszését, a m int a királynéval s atyjával együtt 
m egjelent a primáši palota nagyterm ének karzatán, hogy végignézze 
az u tolsó  rendi országgyűlés berekesztését s meghallgassa a népies 
alapokon nyugvó alkotmány kihirdetését. Ö tvenesztendő múlva, 
m int már M agyarország ősz királya, ő szentesítette  az 1898: V . 
törvénycikket, a melyben «a nem zet kegyelettel és hálás érzelem 
mel emlékezvén meg az ország tö rténetében  korszakot alkotó 
1848. évi törvényhozási alkotásokról», a szentesítés napját, április
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i i -ét, nemzeti ünnepnek nyilvánította. A  pozsonyiak m indenütt ki
k itö rő  lelkesedéssel üdvözölték a királyi család tagjait, kik még az
nap visszaútaztak Bécsbe.

Egy magyarországi ném et lap, az «Ungar», már április 22-én 
sürgette , hogy a trónörökösnek Bom belles helyett más nevelőt 
adjanak; m ert attól fél, hogy «most, m ikor a fiatal főherceg lelke 
a legalkalmasabb az elvek és eszmék befogadására, olyan egy-

FERENC JÓZSEF A SANTA LUCIÁI CSATÁBAN.

oldalú nevelést kap, a m elyet mi magyarok fogunk később meg- 
sinyleni .» Az ifjú főherceg azonban a tanulószoba helyett m ost 
az olaszországi csatatérre kívánkozott. G ró f  Mensdorjf-Pouilly 
Sándor huszárőrnagy kíséretében már április 29-én Veronába é r
kezett, hogy küzdjön a lombardiai és velencei fölkelők ellen, kik 
A usztriától elszakadni és Olaszországhoz csatlakozni akartak. Az 
ősz vezér, g róf T^adetzhy János, nem valami szívesen fogadta; m ert 
egy trónörökösnek nem szabad kockáztatnia életét. «Tábornagy 
ú r  — felelt az ifjú, —  talán oktalanság, hogy idejönni en g ed tek ;
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de ha már i t t  vagyok, becsületbeli dolog, hogy ne térjek  vissza: 
azonnal.» Radetzky könyezve szo ríto tta  meg a kezét: «Hát Isten 
nevében maradjon itt. Isten oltalmazza meg fenségedet.» M ájus
6-án m egengedte neki, hogy résztvegyen a santa luciai csatában, 
de biztos helyre akarta állítani. Ez az ifjú t nagyon bántotta. «Jól 
tudom  — szó lt — hogy manapság egy főhercegnek nincs már 
valami nagy je len tő sége ; de azért mégis igazságtalanság volna, 
ha meg nem engednék neki, hogy életét kockáztassa az ellenség 
előtt.» Az öreg vezérnek m egcsillant a szem e; maga mellé vette s 
együ tt járt-kelt vele a csatában. Ö rü lt, hogy meg sem rezzent, a 
m ikor közelükben egy ágyúgolyó lecsapott. «Ú gy látszott, — szólt 
a csatáról te t t  jelentésében — nem ösmeri, vagy fitymálja a vesze
delm et; csak nagy bajjal távolíthattam  el a golyózáporból és csak 
úgy, hogy egy lovasosztálylyal hátraküldtem  s megbíztam, hogy 
visszavonulásunk ú tjá t támadással biztosítsa.» A  főherceg az apjáról, 
Ferenc Károlyról nevezett 52. pécsi gyalogezredet vette át. M a
gyar nyelven tüzelte  katonáit, a kik viharos éljenzéssel feleltek s a 
legsűrűbb golyózáporban foglalták el a kijelölt dom bot. A főher
ceg maga is könnyű sebet kapott a karján, s így az ő vére is 
emelte azt a diadalt, a m elyet Radetzky kivívott.

M ég  egy hónapig m aradt 7{adetzky táborában; de jun ius 
5-én csakugyan távoznia kellett, m ert a csehek május 24-én és 
29-én Innsbruckban már nagyon sürgették  V. Ferdinándot, hogy 
valósítsa régi szándékát és Ferenc Józsefet küldje hozzájuk királyi 
helytartónak. A  főherceg 8-án érkezett Innsbruckba, de nem m ent 
tovább Prágába; m ert o tt junius 12-én m ásodszor is k iü tö tt a 
forradalom s az uralkodó katonai korm ány alá vetette  Csehországot.

A  főherceg Innsbruckban maradt, hová az udvar a bécsi for
radalom elől húzódott. Nevelője, g ró f Bombelles, a szabadelvűek 
folytonos hírlapi támadásai elől Bozenbe vonúlt vissza; helyette 
g ró f Grünne Károly, István nádor főudvarm estere le tt Ferenc József 
főkamarása, vagyis udvarm estere. G rünne ekkor csak negyven éves 
volt s már kilenc esztendeje ezred es; gyűlölte az alkotmányossá
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got, lelkesedett a korlátlan császárságért s nagyon term észetes, 
hogy ebben a szellemben akart hatni a trónörökösre. Ennek jogi 
és katonai tanulmányai a zavaros időkben különben is abbam arad
tak ; csak az egyházjog tanára, dr. Columbus m aradt vele és dr. 
JUbaneder Károly, a ki az osztrák törvényekre taníto tta. Ö nként 
jelent meg öcscsei óráin, hogy Jäger A lbert innsbrucki tanár és 
jeles osztrák tö rtén e tíró  szép történelm i előadásait hallgassa. 
T{afael karm estertől hegedülni, Zaleszfyj udv. tanácsostól pedig 
lengyelül tanúit. A  magyar lapok szerint a m agyar nyelvben is 
folytonosan gyakorolta magát s herceg "Esterházy Pál magyar mi
niszterrel magyarul beszélgete tt; a miből azt következtették, hogy 
V. Ferdinánd és Ferenc Károly nemsokára lemondanak s Ferenc 
József lép a trónusra. Szívesen fogadták volna, m ert Esterházynak 
egyszer azt mondta, hogy a m agyarokat nagyon m egkedvelte s 
hogy ha Isten is úgy akarja, azok is megkedvelik őt. A ugusztus
7-én egy magyar lap egyenesen azt híresztelte, hogy 18-án, szü
letése napján, V. Eerdinánd átadja neki a m agyar királyságot, 
A usztriában pedig a maga helyettesévé teszi. V. Ferdinánd neje 
és Zsófia főhercegné ekkor, júliusban, valóban rajta  voltak, hogy 
augusztus 18-án Ferenc József váltsa föl nagybátyját a tró n u so n ; 
de Windischgrätz herceg, a prágai parancsnok, ezt a tervet korai
nak tarto tta . Ferenc József tehát egyelőre nyugodtan vadászhatott 
zergékre, vagy rész t vehetett a tiroliak céllövésein. Az udvar csak 
aug. 12-én té r t  vissza a kissé ism ét nyugalmasabb Bécsbe, mely 
virágokat h in te tt a hazatérők hintái elé; Ferenc Józsefnek  pedig 
egy váci szűrszabó rem ekbe készült gubát küldött, a melybe 
virágok közé a magyar koronát is odahím ezte. M ásnap a hálaadó 
istentiszteleten Zsófia főhercegné annyira rosszul lett, hogy fiának 
kellett hazavezetnie a Szent István tem plom ából. A ugusztus 18-án 
Ferenc József tizennyolc éves lett, a H absburgok házi törvényei 
értelm ében tehá t a kormányzásra alkalmas. Korán reggel m eggyónt, 
m egáldozott, azután kilovagolt szülőföldjére, Schönbrunnba, hol 
pénzt o sz to tt szét a szegények közt. A  várva-várt tizennyolcadik
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születésnap tehát történelm i jelentőség nélkül m últ el. A  tö rté 
nelmi jelentőségű napok azonban m ost már nagyon gyorsan követ
keztek egym ásután és csakhamar első sorba állították Ferenc József 
szem élyét. A ugusztus 28-án már W ndischgrätz is azt tanácsolta 
Zsófia főhercegnének, hogy a király O lm ützbe m eneküljön, de 
Terenc Józsefi javára csak akkor m ondjon le, ha ő beveszi Bécset, 
m ire Buda ostrom a következik. TTmdischgrätz szept. 6-án már el
küldte azt a kiáltványt is, m elyet a lemondó 1. Ferdinánd és a 
trónralépő «11. Ferenc» császár intéznének népeikhez.

Ez a tervezgetés, ha m egtartják a törvényes eljárást, M agyar- 
országban sem ü tközö tt volna nehézségbe s talán még mindig élét 
vehette volna a polgárháború elhatalmasodásának. K ossuth augusztus 
elején lapjában és beszélgetéseiben többször hangoztatta, hogy 
Terenc Józsefet kellene a trónusra  ü ltetn i. Szeptem ber elején egy 
éjszaka már a nádort buzd íto tta , hogy VI. István neve alatt M agyar- 
ország királya legyen. D e október elején ő maga állt a honvédelmi 
bizottság  élére, hogy hazánkat megoltalmazza m inden külső és 
belső ellensége ellen. O k tóber 3-án ugyanis a király feloszlatta az 
első m agyar parlam entet, hadi törvények alá vetette  az országot s 
az úgynevezett lázadás leverésére katonaságot kü ldö tt reá. E  m iatt 
ok tóber 6-án maga Bécs is fölkelt. Terenc Józsefi Schönbrunnban 
épen Lichtenfels udvari tanácsos előadását hallgatta, m ikor a föl
kelés k itöréséről értesü lt. M ásnap az udvarral együ tt ő is elm e
nekült Bécsből O lm ütz felé. N agyobb városokon keresztül m in
d en ü tt nagybátyja, a császár és király kocsija m ellett lovagolt s nem 
egy barátságtalan tü n te té s t kellett e ltűrnie. N yolcadnapra porosán, 
elcsigázva érkeztek O lm ützbe, hol az érseki palotába szálltak. Egyes 
lapok már október 19-én újra híresztelték, hogy Ferdinánd lemond 
unokaöcscse javára. N ovem ber 8-án ez már elhatározo tt dolog v o lt; 
s 22-én a szükséges okiratok az e lő tte  való nap alakúit Schwar- 
zenberg-minisztérium elé kerültek, a mely azután ism ételve foglal
kozott velők, de szövegöket csak decem ber elsején állapította meg 
végképen.
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M aga Terenc József ezalatt katonai feladatainak és tanulm á
nyainak élt. M ikor a M ihály nagyhercegről nevezett nagyváradi 
37. gyalogezred O lm ützbe érkezett, magyarul buzd íto tta  a bakákat 
hűségre zászlajuk és uralkodójuk iránt, úgy, hogy a katonák viha
rosan megéljenezték. A m ellett nyugodtan folytatta tanulm ányait 
Rauscherrel, Colum bussal és dr. Helm olm ützi tanárral, ki Lich- 
tenfels helyébe lépett. A  korm ányzat egyes ágaiban, m int azelőtt 
M ettern ich , m ost Schwarzenberg és Stadion m iniszterek tájékoz
tatták. Columbussz1 még decem ber elsején is H elfert egyetem es és 
osztrák egyházjogát tanúlgatta.

M ásnap, szom baton, decem ber 2-án Ferdinánd az egész udvar 
s a m eghívott egyházi, polgári és katonai m éltóságok jelenlétében 
kijelentette, hogy ő a császári koronáról, öcscse pedig, Terenc 
J^ároly ahhoz való jogáról lem ond Ferenc József főherceg részére, 
kit ezennel nagykorúnak nyilvánít. A zután öcscsével együ tt fel
olvastatta és aláírta a lem ondásokról szóló ném et oklevelet, a melyben 
csak a császári koronát em lítik; míg a szintén aláírt magyar ok
levélben császári és királyi koronáikat Ferenc Józsefnek m int ausztriai 
fő- és m agyar királyi hercegnek engedik át, s iránta m int császári 
királyi apostoli felség iránt m indenkit hűségre köteleznek. A  lem ondó 
uralkodó élete fogytáig kéri az Istent, hogy «szerete tt unokaöcscse, 
valamint népei szívét, szándékait, akaratát m indig jóra vezérelve, 
uralkodása korát az igaz vallásosság és a jó  erkölcsök erősödése 
által Isten elő tt kedvessé, a közjó m indennemű gyarapodása által 
pedig benn és künn hatalmassá, virágzóvá, boldoggá s ekképen a 
jövő ivadékoknak s a késő maradékoknak örökre emlékezetessé lenni 
engedje és áldásának kim eríthetetlen forrását szétáraszsza népei és 
háza felett». M egáldotta  térdelő  unokaöcscsét, a ki fölkelve, már 
m int császár fogadta a volt császárné, szülei és testvérei ölelését. 
Az öreg  császár és felesége egy óra múlva Prágába ú tazott, a fiatal 
pedig a helyőrség hűségesküjét fogadta; s azután fe lso h a jto tt:

«Isten veled, ifjúságom!»
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Az új császár kiáltványa. A z egységes A usztria. A  m agyar o rszággyűlés és a m agyar h ad 
se reg  tiltakozása. A szent korona. A békepárt. V iribus unitis. A m árcius negyediki alkot
mány. A  debreceni függetlenségi nyilatkozat. A  császár v isszatérése B ecsbe. H ad já ra t a r  
oroszok segítségével. A császár m int főparancsnok G y ő r ostrom ánál. A  fegyverle té te l. 
Paszkjevics a m agyar vezérek érdekében . A  császár felelete. A kivégzések. A konzervatív 
urak em lékirata. H írek  a kibékülésről. N ém et politika M agyarországban , ném etcllenes politika- 

N ém etországban. A császár és a m agyar nyelv. (1848— 1851.)

A usztria népeihez 1848. dec. 2-án in tézett kiáltványa szerint 
I. Ferenc József saját akaratából elösmerve a szabad és korszerű 
intézkedések szükségét és becsét, bizalommal lépett arra az ösvényre, 
a mely, a hogy hitte, egész birodalma üdvhozó átalakításához vezeti 
őt. « A  valódi szabadság — úgym ond — a birodalom  valamennyi 
népének egyenjogúsítása és m inden állampolgárnak a törvény előtti 
egyenlősége, valamint a népképviselőknek a törvényhozásban való rész
vevőse alapján, újra fel fog kelni a haza régi nagyságában, m in t 
egy rendíthetetlen  épület az idő viharaiban, m int egy tágas lak a 
különféle nyelvű törzsek számára, melyeket atyáink jogara alatt a 
testvéri szeretet ta rt össze immár századok óta.»

A szabadság, egyenlőség, népképviselet egyesítése azt a re
ményt kelthette, hogy 1. Ferenc József alkotmányosan fog uralkodni. 
De mindez a biztatás csak az egységes Ausztriának  szólt, melynek 
M agyarország csupán egyik tartom ánya le tt volna. Az ifjú ural
kodó kijelentette, hogy a császári trón  elfoglalása egyúttal M agyar- 
és Erdélyország kormányának átvételét is jelenti s hogy m agyar 
népeinek boldogságára és jó létére csak azután gondolhat, ha seregei 
«a lázadást» leverik.

Az osztrák lapok azt írták, hogy a «lázadás» következtében a. 
m agyarok eljátszották alkotm ányukat; 1. Ferenc Józsefnek tehát 
nem kell m agyar királylyá koronáztatnia magát, hanem M agyar-
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országot osztrák tartom ánynyá tennie. A  magyar lapok azonban 
kijelentették, hogy juhnyáját Ferdinánd odaadhatja Ferenc Józsefnek, 
ha te tsz ik ; de a m agyar nem zet nem juhnyáj, M agyarország nem 
juhakol és Szent István koronája nem hálósipka, a melyet, a nemzet 
megegyezése nélkül, egy fejről más fejre lehet tenni.

A  magyar országgyűlést hivatalosan senki sem értesíte tte  az 
uralkodó-változásról; de foglalkoznia kellett vele, m ert a császáriak 
kiáltványokkal árasztották el az országot. A  decem ber 6-án ta r to tt  
zárt értekezleten néhányan Ferenc József királyságának elösm erését 
és a k ibékülést ajánlották; J^ossuth azonban kijelentette, hogy ez 
m ind hiábavaló, m ert az új uralkodó csak császár akar lenni és az 
ország fö ltétien  m eghódolását követeli. M ásnap tehát az ország- 
gyűlés ünnepiesen kimondta, hogy az ő híre, tu d ta  és megegyezése 
nélkül a m agyar királyi szék birtokával egyoldalúlag senki sem re n 
delkezhetik ; és hogy a hazaárulás bűnébe esik, a ki valamely tö r 
vénytelen hatalomnak engedelmeskednék.

Ez a határozat voltakép csak a trón  betöltésének törvényes 
m ódját követelte és nem tám adta az új uralkodó személyét. Az 
országgyűlés higgadtságát legjobban az bizonyítja, hogy vezére, 
Kossuth, még decem ber 12-én is az uralkodóházzal való kiegyezés 
m ellett nyilatkozott és hogy annyi súlyos m egpróbáltatás után a 
későbbi (1861. és 1867. évi) országgyűlések is ragaszkodtak a 
decem ber hetediki határozat szelleméhez. N em  lehet tehát m on
dani, hogy ez a határozat egyáltalán lehetetlenné te tte  volna a ki
békü lést; és nem üres beszéd az országgyűlésnek négy hónap múlva 
(1849. április 19.) te t t  az a kijelentése, hogy «ha ezen trónválto
zásra a m agyar nem zet m egegyezését törvényes ú ton  kérik s ha az 
ifjú herceg a magyar alkotmány fentartására esküt tenni ajánlkozik, 
a m agyar nem zet nem késett volna ő t királyának elfogadni és Szent 
István koronájával m egkoronázni.» D ecem ber 10-én Görgei A rth u r 
felsődunai magyar hadserege is kijelentette, hogy királyul csak azt 
ösmeri el, a kinek fején ragyog a Szent István koronája; és hogy 
engedelm eskedve az országgyűlésnek, védeni és oltalmazni fogja
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1848-ban.

M agyarország törvényes függetlenségét és a nem zet alkotmányos 
jogait. D ecem ber 30-án, m ikor Wíndischgrätz császári fővezér már a 
fővároshoz közeledett, Kossuth, a honvédelmi bizottság elnöke, meg
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hagyta Bónis Sámuel képviselőnek, hogy Ürm ényi Ferenc korona
őrrel a szent koronát és a kir. jelvényeket a koronaőrség legé
nyeinek fedezete alatt azonnal D ebrecenbe, vagy más biztosabb 
helyre vigye. M ásnap az országgyűlés a fegyverszünet vagy béke 
ki eszközlésére W indischgrätzhez követséget kü ldö tt s ezt arra is 
felhatalmazta, hogy esetleg egyenesen 1. Ferenc Józsefhez forduljon. 
A zonban a követség tagjait a fővezér csak m int magánembereket 
fogadta; a feladat másik része tehát szóba sem jöhete tt. «A magyar 
korona szent — szólt e rre  a h írre  a D ebrecenbe m enekült ország- 
gyűlés — és az örökösödés rende megállapítása óta nem vad erő 
szak és vérpatakok által lehet és kell ahhoz ju tn i. Ö röm  s nem a 
keserűség könyeinek kell a nem zet szemében feltűnni, m időn a 
fejedelem E urópa egyik legszebb koronájával fölékesíttetik. Áldás 
óhajtásának kell lebegni a nem zet ajkain és nem az elfo jto tt átok 
és bosszú indulatának dúlongani a keblekben. Rem ényt s jó létet 
kell a fejedelemnek első felléptével terjeszteni, nem dúlással s rom 
bolással kezdeni meg pályáját.» «Az akkor uralkodott szenvedé
lyek és ámítások — m ondta a fejedelem tizenkét esztendő múlva 
(1861. jan. 16.) m integy válaszképen — a rosszakaratúaknak zsar
noksága, a józanoknak pedig megriadása és tévedései s több  szeren
csétlen eseménynek láncolata: a bonyodalm aknak fegyver által való 
m egoldását te tték  szükségessé.»

E nnek részleteit a szabadságharc tö rténetébő l ösm erjük.* Jókai 
M ó r a téli hadjárat idején, februárius 10-én, magának a nemzeti 
kormánynak hivatalos lapjában, a «Közlöny»-ben hirdette , hogy az 
uralkodó-család nem vesz részt a hadi esem ényekben. V. Ferdinánd 
császár, Ferenc Károly trónörökös, István főherceg Prágában, Zsófia 
főhercegné M ünchenben, János főherceg F rankfurtban vannak: 
«m indannyian távol a mozgalmak színhelyétől, m ég talán hírétől 
is.» Ferenc Józsefről egyáltalán hallgat, m int a kinek nincs még

* A  m agyar szabadságharc tö rtén e té t egyebek közt ennek a könyvnek szerzője is 
■megírta a «M agyar N em zet T ö rtén e te»  cím ű m illennium i mű X. kötetének i — 394. lapjain.
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politikai befolyása; pedig akkor már ötvenedik napja uralkodott. 
Februárius 12-én \ossuth  az országgyűlésen m egjegyezte, hogy a 
hivatalos lapba a kormány tud ta  nélkül kerü lt ez a cikkely, a mely

WJNDISCHGRÁTZ ALFRÉD HERCEG. 

(Prinzhofer 1848. évi kőnyomatáról.)

a H absburgokat nem eszességök, hanem jóságuk és a m iatt dicsérte, 
hogy nincs meg bennök a pusztítás szenvedélye. T íz  nap múlva 
Jókai M ó r Esti Lapok címmel külön ú jságot in d íto tt meg, a mely
ben több  országgyűlési képviselő (az úgynevezett békepárt) tám o
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gatásával sürgette , hogy az alkotmány és a törvények biztosítása 
m ellett egyezkedjenek az uralkodóval.

A császár azonban februárius 12-én választott jeligéjében: 
Viribus unitis (Egyesült erőkkel) kifejezte, hogy egységes Jlusztriát 
akar s m árcius 4-én maga ado tt alkotmányt a «szabad, osztatlan, 
felbonthatatlan alkotmányos ausztriai örökös monarchiának», mely
hez M agyarországot is szám ította. A  m agyar alkotmánynak a b iro 
dalmi aJkotmánynyal ellenkező «szabályait» eltörölte, s magát az 
országot ö t különböző tartom ányra (M agyar-, E rdély- és H orvá t
ország; H atárőrvidék és Szerb vajdaság) osztva, olvasztotta be a 
«birodalomba», melynek fővárosa Bécs. K ijelentette, hogy mint 
osztrák császár m egkoronáztatja magát és esküt tesz az alkotmányra.

O sztrák szem pontból m indenesetre nagy gondolat volt egy 
hatalmas A usztria m egalapítása; de ez nem tö rtén h e te tt M agyar- 
ország függetlenségének rovására. Az osztrákok, a kik egy esztendővel 
azelőtt még önkényes uralom  alatt éltek, ö rü lhettek  ily szabad
elvű alkotmánynak. M e rt elösm erte az az alkotmányos szabadság
nak minden lényeges e lvét; meg volt benne minden, mi egy állam 
végleges szervezésénél alapul szolgálhatott. M aguk az amerikaiak 
is magasztalták, hogy követi az ő alkotmányuk több  nagy eszméjét. 
M agyarországnak azonban ezredéves alkotmánya volt, m elyet nem 
uralkodói kegyének, hanem törvényhozói bölcsességének köszönhe
te tt. Ennek az alkotmánynak vezető gondolata m indenkor a sza
badság volt, a melynek alapelveit az országgyűlés legutóljára az 
1848. évi törvényekben alkalmazta. Sajátját a világ legjobb alkot
m ányáért sem adhatta oda cserébe; szabadságáért és függetlensé
géért pedig nem mostan küzdö tt először. M o st is teljes erővel 
kellett küzdenie, hogy Lengyelország sorsára ne jusson és ki ne 
irtsák az élő nem zetek sorából. Görgei A rthu r, a felvidéki sereg 
vezére, maga is úgy gondolkozott, hogy az ifjú császárral a tö r
tén tek  után lehetetlenség alkudozni, hanem az 1848. évi törvények 
helyreállításának föltétele m ellett V. TerdinándoX kellene visszaültetni 
trónjára. Az országgyűlés többsége szintén ilyesm ire go n d o lt;
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T^ossuth azonban április 13-án a zárt és másnap a nyilt ülésben 
egyenesen azt indítványozta, hogy a H absburg-Lotharingiai-házat 
az uralkodásból örökre kizárják, M agyarországot pedig független 
államnak nyilvánítsák. E z t oly erővel tette , hogy javaslatát úgy

KOSSUTH LAJOS.

a képviselők, mint az azonnal értesíte tt főrendek egyhangúlag el
fogadták; tehát a békepártiak is hozzájárúltak. H atározatukat április
19-én a nem zethez és a művelt nem zetekhez in tézett ünnepies nyi
latkozatban ism ételték. M ost is kijelentették, hogy «ha a decem ber 
2-án tö rtén t trónváltozásra a magyar nem zet m egegyezését tör-

Márki : J . Ferenc József. 4
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vényes ú ton  kérték  volna s az ifjú herceg a magyar alkotmány 
fentartására esküt tenni ajánlkozik: a m agyar nem zet semmit sem 
késett volna őt, m ielőtt kezét polgárvérbe m ártotta, diplomatikai 
kötések alapján királynak fogadni és Szent István koronájával meg
koronázni.» Azonban ő «megtagadva m indent, mi Isten és ember 
e lő tt szent, nemcsak erre  nem ajánlkozott, ső t inkább kivetkőzve 
az ifjú kebel rom latlanságából, első szavával kikiáltotta, hogy M agyar- 
országot, m elyet ő, a lázadó, lázadónak m ert bélyegezni, fegyverrel 
hódítandja meg s hogy élete feladatának ismeri azt, ezredév óta 
fen ta rto tt önállásából kivetkőztetve, az osztrák birodalom ba be
olvasztani. És szavát, a m ennyire tehette , igyekezett is rettenetesen  
beváltani.» E zért s egyebekért tehá t a «hitszegő dinasztiát a magyar 
királyok trónjáról száműzik s átadják az Isten  ítéletének, a köz
vélemény, erkölcs és becsület útálatának.» Az ország felelős kor
mányzójának kiáltották ki K ossuthot, a ki megfogadta, hogy többé 
sohasem lesz a H absburg-ház alattvalója. Szemere Bertalan minisz
terelnök  pedig azzal m utatkozo tt be az országgyűlés elő tt, hogy 
kormánya forradalmi, iránya köztársasági és demokratikus.

A z országnak azonban csak úgy nem kellett a köztársaság, 
m int K ossuthnak a hatalmában levő korona, m elyet a mendemonda 
szerin t saját fejére akart téte tn i. A  régi királyi családdal való ki
békülést kereste Görgei, a ki a honvédek dicsőséges tavaszi had
jára tá t május 2 ) -én a főváros, B uda visszafoglalásával fejezte be. 
D e legvérm esebb tisztelői is hiába rem élték, hogy elfoglalja m ost 
m ár Bécset is, a hová hé t hónapi távoliét után május 5-én az ifjú 
császár váratlanul visszatért. A hogy a bécsi tanácsnak m ondta, kö te
lessége népével jóban, rosszban osztozni. A zért választotta birodalma 
székhelyének Bécset, a mely szülővárosa lévén, szívéhez kétszerte 
közelebb áll. Azonnal kiadta parancsát a Lajta átlépésére, «hogy 
koronája fényét homálytalanul és az egységes m onarchiát csonkí- 
tatlanul fentartsa». M ájus 11-én maga is a pozsonyi táborba m ent 
s másnap tudatta  M agyarország népeivel, hogy az oroszokkal szövet
kezett, m ert föl akarja szabadítani M agyarországot «a belföldi és ide-
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(Einsle egykorú festménye után.)
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gén (tudniillik lengyel) gonosztevők nyom asztó járma alól.» Szerinte 
ugyanis rra fölforgatók» pártja «azon csalárd ü rügy  alatt, mintha 
nem zetiségök vagy szabadságuk veszélyben forogna, feláldozza fiaik 
és testvéreik vérét, a békés polgárok vagyonát, virágzó hazájuk 
jó lé té t és fegyverre szólítja őket ellene, királyuk ellen, ki összes 
népeinek, még azoknak is, a kik azelőtt olyannal nem bírtak, sza
bad alkotm ányt adott, tágas birodalm a összes nem zetiségeinek és 
m inden lakosának egyenlő jogo t b iz tosíto tt.»

Az oroszok beavatkozása ellen a m agyar kormány május 18-án 
ünnepiesen óvást te t t ;  E urópa azonban nem tö rő d ö tt a szabad
ságukért s függetlenségökért küzködőkkel, az ifjú császár pedig 
május 21— 22-én Varsóban személyesen is találkozván 1. M iklós 
orosz cárral, az oroszok jun ius 18-án átlépték a határt és csak
hamar elárasztották M agyarországot. 374 ezer orosz és osztrák állt 
158 ezer magyarral szem ben s még a nem zetiségek újabb támadásaitól 
is lehetett tartani. «Alkotmányos jogánál fogva» a császár április 30-án 
önmaga vette át összes seregeinek főparancsnokságát, de O laszország
ban a győztes 1{adetzky tábornagynál hagyta, M agyarországban 
pedig május 30-án Haynau táborszernagyra bízta a fővezérletet; az 
egyenetlen küzdelem ben azonban ő maga is résztvett. G yő r ostro 
mánál junius 28-án a roham  elrendelése után az első zászlóalj 
élére akart állani. «Felség! — felelte Schlick altábornagy, az ostrom  
intézője — m ostan bizonyára először és u tóljára történ ik , hogy 
felségednek valamit m egtilthatok; de ha felséged épenséggel 
be akar vonulni, bátorkodom  arra kérni, hogy csak velem, a har
madik zászlóalj élén vonuljon be.» A  császár engedett. A  várost 
különben ellenállás nélkül foglalták e l ; Schlick pedig még ö rü lt 
is, hogy túlnan a Rába hidjai égtek, m ert a császár így nem ve
h e te tt rész t az üldözésben. M ia la tt azonban parancsokat osztoga
to tt, a császár leszállt lováról s az egyik hídból m egm aradt egyet
lenegy gerendán átm ent a tú lsó  partra. Példáját főhadsegéde (gróf 
G rünne), továbbá gróf G yulay  Ferenc had- és Schw arzenberg Félix 
külügym iniszter is követték. A bban a pillanatban értek  a főtérre,.
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a m ikor azt Liechtenstein és Reischach tábornokok csapatai kivont 
karddal szállották meg. A  lakosok csak a katonák éljenzéséből tud ták  
meg, hogy köztük van az uralkodó, a ki ellen küzd tek ; s báto r
sága m iatt mostan már maguk is m egéljenezték. G yőri te tte  m iatt 
M iklós cár, a ki már 1849. jan. 9-én egy orosz gránátos ezred 
tulajdonosává te tte , m ost a Szent G yörgy-renddel tü n te tte  ki. Julius
2-án a császár jelen volt a 
komáromi csatánál i s ; még 
pedig ism ét a tűzvonalban, 
m ert egy . ágyúgolyó tőle 
harminc lépésre ölte meg kí
sérete egyik tagjának a lovát.
Pár nap múlva hazatért 
Bécsbe. A  cár a varsói talál
kozásnál úgy nyilatkozott 
róla, hogy van ereje s egy 
tizennyolc esztendős em ber
hez képest sok jellem szilárd
ságot tanúsít. A  császáriak 
örültek , hogy ennek immár 
a csatatéren is bizonyságát 
a d ta ; a cárral együ tt ő t ta r
to tták  E urópa rem ényének.

]. MIKLÓS OROSZ CÁR,
J. FERENC JÓZSEF SZÖVETSÉGESE.

Ju liu s  24-én figyelm eztette
J^üJiger orosz tábornokot, hogy az igazságos orosz cárt bizonyosan 
csak erős hazudozásokkal bírhatták  rá, hogy katonáival leigázni akar
jon egy nem zetet, <ra m elyet tulajdon királya kétségbeesett élethalál
harcra kényszerített saját törvényei léteiéért.»  \ossuth  kormányzó 
Szemere m iniszterelnököt és g ró f B atthyány Kázmér külügym inisz
te r t ,  az alkudozások végett az orosz táborba kü ldö tt biztosokat, 
Aradról még aug. 4-én is annak kijelentésére u tasíto tta , hogy a 
memzet semmi áron sem té r vissza az ausztriai ház alá, mely a

A zonban Görgei A rth u r már
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népből a bizalomnak minden alapját k itép te ; de kész volna elfogadni 
királyul az orosz uralkodóháznak azt a tagját, a ki az 1848. évi 
alkotm ányt biztosítaná. A tárgyalásokat tehát a függetlenségi nyi
latkozatalapján akarta m egindítan i; azonban augusztus 8-án Á rtándon 
Paszkjevics orosz fővezér még csak nem is fogadta az ajánlat á t
adásával m egbízott Pöltenberg tábornokot, m ert ő harcolni jött,.

]. FERENC JÓZSEF BEVONULÁSA GYŐRBE 
1849. junius 28-án.

nem alkudozni; s 9-én azzal az izenettel küldte vissza, hogy ha 
hódolni akarnak «törvényes uralkodójuknak», egyenesen az osztrák 
fővezérhez forduljanak. A temesvári szerencsétlen csata után a kor
mány augusztus 1 i-én  valóban felhatalmazta G örgeit, hogy esetleg 
«Ferenc József ő felsége elösm erésének alapján» keresse a bék é t; 
ső t még azon este lemondván, a fővezért M agyarország diktátorává 
te tte . Görgei minden kísérletet hiábavalónak tartván, harmadnap, 
aug. j 3-án, Rüdiger orosz vezérnek seregével együ tt megadta magát. 
Ennek a híre épen akkor érkezett Bécsbe, mikor a Szent István.



1. FERENC JÓZSEF ALKOTMÁNYOS CSÁSZÁRSÁGA. 55

HAYNAU GYULA.

tem plom ában Te D eum ot tarto ttak  a 19 éves császár nevenapján. 
De Szent István koronáját a m enekülők akkor már elásták Orsóvá 
határában; pedig Paszkjevics nem a császárnak, hanem a cárnak jelen
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te tte , hogy «M agyarország felséged lába elő tt fekszik.» Tőle csak 
az elfogott magyar vezérek számára kért kegyelmet. «Tábornagy 
ú r — felelt aug. 22-én a császár, ki ő t hálája jeléül a M ária Terézia- 
rend  nagykcresztjével tü n te tte  k i ; — ha szívem sugallatát követ
hetném , kétségkívül sű rű  fátyolt borítanék a m últakra s keresném 
a módját, hogyan gyógyítsam be a vérző sebeket, a melyeket az 
istentelen lázadás a szerencsétlen m agyarokon e jte tt. De nem szabad 
elfelejtenem, hogy többi népemmel szemben szent kötelességeket 
kell teljesítenem  s hogy birodalmam közjava oly tennivalókat és 
feladatokat ró  reám, a miket szem elől nem téveszthetek. Pedig 
boldognak érezném  magamat, ha minél bőségesebben gyakorolhat
nám a kegyelmet.» G örgeinek meg is kegyelm ezett; de október
5- én Dam janich m agyar tábornok hiában kérte a M indenhatót, hogy 
«az uralkodó szívét a hátram aradt bajtársak irán t kegyességre intézze 
s annak akaratát bölcsességével a népek javára vezérelje.» A  teljes 
hatalom hazánkban ideiglenesen Tíaynau táborszernagynál volt, ki 
ő t és vezértársai nagy részét más jeles emberekkel együ tt október
6- án s a következő napokban kivégeztette.

H ogy ki ne végeztessen m inden honvédtisztet, a ki valaha az 
osztrák hadseregben szolgált, a fiatal uralkodó tiltakozásának kö
szönhető, a ki ebben az ügyben hadsegédét, gr. G rünnét küldte 
hozzá. «H a tehetségünkben állana — szólt E rzsébet, az uralkodó 
hitvese tizennyolc esztendő múlva H orváth M ihályhoz, a szabad
ságharc tö rténetíró jához — férjem és én lennénk az elsők, kik 
B atthyány Lajost és az aradi vértanúkat életre ébresztenők.»

A császár 1849. augusztus 23-án «a haza», tudniillik A usztria 
nevében köszönetét m ondott hadseregének, a mely «hősies kitar
tásával lehetővé te tte  a béke helyreállítását» és «új és m úlhatatlan 
érdem eket szerzett háza és a haza iránt». O k tóber 22-én megala
p íto tta  érdem eik jutalm azására a katonai érdem keresztet, decem ber 
2-án pedig a rend  és törvény, a korona és a birodalom , a m ű
veltség és tudom ány, az ipar és földmivelés terén  szerze tt érdem ek 
k itün tetésére  a Ferenc József-rendet s résztvett a M agyarország
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legyőzetése és Velence átadása öröm ére ta r to tt  istentiszteleten. 
Ú jesztendő napján (1850.) meleg köszönetét m ondott annak a sok 
ezer katonának, a kik «vitéz harcok után» elhagyják seregét, a 
melynek létszámát, alattvalói kímélése végett, azonnal felényire szállí
to tta  le. M indenü tt újból k ihirdette a március negyediki alkotmányt, 
d e  csak 1850. június 8-án vetett végett fíaynau rémuralmának.

GRÓF APPONY1 GYÖRGY.

A zt azonban sem a március negyediki alkotmánynyal, sem 
rémuralommal nem lehetett elérni, hogy a nép megszeresse az új 
A usztriát, m elyet a magyar, osztrák, cseh és olasz fölkelések le
verése árán terem tettek . Báró 'Eötvös József már 1850-ben meg
írta, hogy egységes államnak nyilváníthatják a m onarchiát; olyan 
alkotm ányt adhatnak neki, mely központosítás tekintetében a franciát
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is felülm úlja; a közigazgatás m egkönnyítése végett vonalakkal és 
szögekkel az egész terü le te t egyenlő részekre oszthatják; de har
m incöt millió lakosát a haza fogalmában nem egyesíthetik, osztrák 
hazafiságot nem terem thetnek. M egsem m isíthetik  azt a hazafiságot, 
a m elyet nem akarnak; de nem varázsolhatják elő azt, a melyet 
akarnak; m ert egy állam sem állhat fenn, a melyben a nemzeti 
érzést jóform án semmibe sem veszik.

1850. április 4-én gr. A pponyi G yörgy, br. Jósika Sámuel, 
Ü rm ényi József, gr. Dessewffy Emil s más konzervatív főurak, 
összesen huszonnégyen, em lékiratot intéztek az uralkodóhoz. Figyel
m eztetvén őt, hogy élete föladatát: a forradalom befejezését s a 
birodalom  egységének és szabadságának m egerősítését csak M agyar- 
ország valódi és tartós m egnyugtatásával érheti el. A  forradalom 
és a háború a magyarok szívéből nem irto tta  ki a királyhoz és az 
uralkodóházhoz való ragaszkodás érzelm ét; m egőrizték azt az igazsá
gos kivánságukat, hogy a fejedelm et magyar tanácsosok környezzék, 
az országot m agyarok igazgassák, sorsát ősi alkotm ányuk és tö r 
vényeik értelm ében ezek intézzék. A  kiengesztelődésre mindannyian 
készek; m ert egyaránt hívek királyukhoz és alkotmányukhoz. A  leg
újabb átalakulás azonban mélyen sérti a nem zet érzületét s az 
aggodalmakat csak a nemzeti igazgatás helyreállítása oszlathatná 
el. «Felséges u runk! — szóltak. — Azon biztosító  hitben élünk, 
miként azon napon, midőn a király, országa népeinek képviselőit 
maga körül egybegyüjtendi, felséged tapasztalandjä, hogy a tév
ú tra  vezetett, új és ism eretlen ösvényre sod ro tt nép régi hűségét 
ism ét feltalálta . . . S ikerűlend felségednek a nagy mű, ha a jövő 
nemzedékeknek meg leszen engedve első Ferenc József császárban 
a valódi szabadság védőpajzsának, a királyi hatalomnak visszaállítóját 
s az alkotmányos ausztriai birodalommal való szoros egyesülésének 
m egalapítóját, egyszersm ind pedig azon fejedelm et áldhatni, ki fen- 
tartásban és alakításban egyaránt elszántan, a m últnak hagyományait 
a jövőnek szükségeivel kibékítve, egy szom orú jelennek sérveit 
nagylelkű kegyességgel orvosolva, m int valódi békeszerző, erős, de
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egyszersm ind kímélő kézzel meg tud ta  egy nem zetet mindannak 
elvesztésétől m enteni, mi neki az évkor szerte dühöngő viharai 
közepett is tisztelt, drága és kedves maradt.»

A nem zet azonban semmit sem akart elalkudni ősi jogaiból • 
s a «Pesti Napló» az em lékirat közlése után fe lsohajto tt: «Oligarchia 
és abszolutizm us! . . . .  Távol m aradjon tő lünk  a ti országotok!»- 
De m indjárt h íre fu to tt, hogy az április 29-én az uralkodó elnök
lete alatt ta r to tt  m inisztertanács Deák. Ferencet a m agyar ügyek 
tárcanélküli m iniszterének akarta m egnyerni. Jellem ző, hogy már 
akkor az uralkodó és Deák egyéniségétől várta mindenki a nem zet 
és a király kibékülését, melyre azonban még teljes tizenhét esz
tendeig kellett várakozni. Beszélték azt is, hogy Ferenc József aug. 
18-án osztrák császárrá koronáztatja magát s már azt is tudni vél
ték, hogy szorgalmasan dolgoznak az ehhez szükséges díszhintón 
és a nyolc ló szerszámán. Engesztelési ünnepély lenne az egy akkori 
m agyar hírlapíró szerint. A  nyáron a konzervatív Somssich Pál 
viszont nagyeszű ném et röpíratban  fejtegette M agyarországnak és 
királyának törvényes jogait, ő s z  felé már azt rebesgették , hogy 
egy m agyar főúr csak abban az esetben akarta volna elfogadni a 
magyar helytartóságot, ha a király m egkoronáztatná magát, az alkot
mány megvitatására országgyűlést hívna össze s a szerb vajdaságot 
visszakebelezné M agyarországba. A pozsonyiak m egm utatták, hogy 
nem hisznek ilyen h íresztelésekben : a koronázó halom mellé kutat 
ásattak a bérkocsis-lovaknak.

A  császár születése- és nevenapját csak a császári hivatal
nokok ülték meg. M ikor pl. 1850. aug. 18-án a sepsiszentgyörgyi 
tem plom ok üresen maradtak, a kerületi főnök rátám adt a városi 
b íróra, hogy tavaly díszpolgároknak választották K ossuthot és Bem et, 
de az idén sajnálnak uralkodójukért egy M iatyánkot. E zért két
ezer forin t birságra b ü n te tte  a várost, hogy ebből készíttesse el 
a díszpolgári oklevelet. Egy esztendő múlva a Ferenc József-kórház 
fölszentelésekor azt m ondta a b írónak: «Az a díszoklevél be van 
ide falazva a kórház fundam entum ába. A város 2000 pengő forin t



jával kezdtük meg az ép ítést s ha valaha keresik a díszoklevelet, 
mondja meg nekik: be van falazva.»

M ialatt a bécsi korm ány M agyarországban m indent német 
lábra akart állítani, magában N ém etországban, melynek A usztria 
leghatalmasabb tagja volt, 1. Ferenc Józsefet Frigyes Vilmos porosz 
király arra kérte, hogy német politikát kövessen s ne ő t támadja, 
hanem ugyanazon nemzeti érzésben egyesüljön vele a közös ellenség: 
Franciaország ellen. «Kedves császárom — írta  hozzá 1850. nov. 
26-án — a német lélek, a hazafias érzés a korszerű. E z  fog áldást 
hozn i; ez  m éltó felségedhez és hozzám.» Itthon pedig 1851. febr. 
i-én  a «Pesti Napló» em lékeztette a nem zetet, hogy a fejedelem 
a m árcius 4-iki alkotmányban birodalma m inden népét feljogosította 
saját nem zetiségének fentartására, fejlesztésére, virágoztatására. M eg- 
rójja tehát azokat a pulyákat, kik m ég m agyarságukat is eltagadni 
készek, hogy egy kis hivatalt nyerjenek. «Pedig — úgym ond 
fölséges fejedelmünk nem egyszer és nem egygyel hallatott már 
magyar hívei közül m agyar hangokat.» Például m ikor 1850. áprili
sában Torkos udvari tanácsos vezetése alatt a birodalmi főtörvényszék 
magyar osztálya nemzeti díszruhában tisz te lkedett nála, a magyar 
szónoklatra magyarul válaszolt s a küldöttség tagjaival is magyarul 
társalgóit. «M agas példája valamint vigaszul, úgy m ásrészt ösztönül 
.is szolgálhatnak sok elkorcsosúlt magyarnak . . . .»
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I .
Az osztrák alkotm ány eltörlése. G rillparzer és B ism arck az ifjú császárról. A lb rech t főherceg  
kineveztetése m agyarországi korm ányzóvá. A  B ach-körszak kezdete. A  császár első körútja ' 
A 'lagyarországban j 852-ben. A  nép  és a császár. A usztria m agyar dicsőítői. A  császár a 
rákospalotai hadgyakorlaton. M agyar b eszéde  egy gyalogezredhez. L ibényi m erénylete  a 
császár ellen. M agyar küldöttségek B écsben. A  költők. A  szentkorona m egtalálása. A  G ott 
erhalte új szövege. A  császár esküvője E rzséb e t bajo r hercegnővel. (<A  jövendő királyné.» 
H írek  a szentkorona elviteléről. A z orosz-tö rök  háború . A  konkordátum . A z esztergom i 

bazilika fölszentelése. C saládi öröm ek. (1852— 1856.)

1850-ben még az egész birodalom ban m egűlték a március 
negyediki alkotmány évfordulóját; 1851-ben már nem. Szent István 
napján a császár kijelentette, hogy a korm ány (a m inisztérium ) 
m ostantól fogva csupán neki tartozik  felelősséggel, a birodalmi 
tanács (R eichsrath) pedig tanácsadással; s m indakettőnek véleménye 
alapján decem ber 31-én a z  alkotmányt eltörölte, m ert kivihetetlen 
és nem felel meg az állam viszonyainak.

E ttő l fogva korlátlanul uralkodott, vagyis saját akarata volt a 
törvény. H arm incnyolc millió em ber sorsának egy huszonegy
esztendős fiatal em ber le tt az ura. A hogy huszonegyedik születés
napján a szliácsi fürdőben Grillparzer, a legnagyobb osztrák költő 
m ondta, «elég ifjú ahhoz, hogy megszokásból ne hordja magában 
egy elavúlt rendszer h ibáit; s elég koros, hogy az idő és a divat 
szellemét m egkülönböztesse egymástól. A  gondviselés — folytatta 
m egáldotta ő t mindennel, a mi neki és nekünk j ó : m egáldotta az 
em ber jóakaratával, a férfiú erejével.» Ugyanakkor egy másik író  
(a M änner der Z e it szerzője) így m utatta  be : «M agatartása katonás, 
tekintete barátságos. Homloka jól van m egalkotva; ábrázata gon
dolkodó s erős akaratot, kiváló okosságot, óvatosságot, de egyúttal 
gyors elhatározást m utat. Em lékezőtehetsége és nyelvösm erete 
nagyon fejlett. Csengő, ha tá rozo tt hangja egyaránt alkalmas a 
komolyság és jóság kifejezésére. Szenvedélyesen szereti és meg



figyeli a katonai dolgokat s nagyrabecsűli a vitézséget és a hűséget. 
G yöngeséget senkivel szemben sem tanúsít. Sokat ád a külföld 
elism erésére és népei szeretetére. Ritkán ígér valamit és keveset

<>■2. I. FERENC JÓZSEF KORLÁTLAN CSÁSZÁRSÁGA.

J. FERENC JÓZSEF 1851-ben. 

(Kriehubcrnek természet után készült kőrajza nyomán.)

beszél. Takarékos; rendet akar hozni az állam háztartásába; de o tt, 
a hol kell, fényesen jelenik meg. Szigorú az álnoksággal és a rom 
lottsággal szemben. Vallásos, de nem vakbuzgó. Kevesebbet mond,
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m int a m ennyit gondol s ünnepies, de nem kevély a magatartása. 
Egyszerű és m értékletes a mulatságokban, ruházatában, magavise
letében ; de soha sincs nemesség és méltóság nélkül. Ifjú korához

ALBRECHT FŐHERCEG. 

(Kriehuber 1850. évi kőnyomatáról.)

képest szokatlanul éretten  gondolkozik, megfontolva társalog s 
rendkívül munkás. A kihallgatáson m egjelenőket türelm esen kihall
gatja (pedig uralkodása első három esztendejében százezernél többen



fordultak hozzá). Sohasem határoz azonnal, hanem alaposan meg- 
hányja-veti a dolgokat. Szemének gyors pillantásával ítél az em berek
ről és a dolgokról. E rősen ragaszkodik azokhoz az elvekhez és 
m eggyőződésekhez, a miket magas színvonalú tanulása és fejedelmi 
neveltetése idejében szerzett.»

Bismarck O ttó , Poroszország rendkivűli követe, a kit Pesten
1852. junius 24-én fogadott, azt írta róla, hogy «az ifjú fejedelem 
felfogása gyors, ítélete  biztos és átgondolt, egész lényének egyszerű
sége és nyíltsága bizalmat gerjeszt. Reggel négykor kel, fáradha- 
tatlanúl dolgozik. M inden hivatalnokával csak annak szaka felől 
beszél; gyorsan elvágja az azon túlm enő tanácsokat és kérdéseket. 
Saját önálló elhatározását úgy alakilag m int anyagilag mindenben 
első sorba helyezi és ezt gyorsan és határozottan  közli. Kötelessége 
teljesítésében önmaga iránt gyakorolt szigorúsága ugyanazt tételezi 
föl másoknál is, m int magától é rth e tő t s bám ulatba ejti minden, 
ami ettől eltér. Éveit tekintve, ritka m értéket ta rt m indenben, 
kivéve uralkodói kötelességeit s néha a vadászatot.»

Annyi bizonyos, hogy egyéniségét azok is tisztelték, akik 
uralkodása rendszerét kárhoztatták. A  magyarok egyideig azt re 
mélték, hogy ha korlátlanul uralkodik is, hazájukat nem olvasztja 
be az ausztriai birodalom ba, vagy legalább több  szabadságot ad 
neki, m int többi tartományának. Hiszen 1851. szept. 12-én saját 
nagybátyját, Jllbrecht főherceg lovassági tábornokot nevezte ki 
polgári és katonai kormányzójuknak, decem ber 28-án pedig meg
hagyta, hogy ő t ezentúl cs. kir. apostoli felségnek nevezzék, ahogy 
M ária Terézia nevezte magát, m int M agyarország királya.

Am ikor 1852. április 5-én Schwarzenberg Félix herceg minisz
terelnök uralkodója és barátja szem eláttára meghalt, sokan hitték, 
hogy a császár visszatér az alkotmányosság útjára. G r. Széchenyi 
szerint idáig is sajnálták, hogy ennek a m egvetett, lelketlen, zavart- 
eszű em bernek befolyása alatt állt. Bach belügym iniszterben bíztak, 
a ki a nép fia volt, a torlaszokon harcolt a nép jogaiért s teh e t
ségeivel sokat használhatott a népnek. D e Schw arzenberg halála
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után épen Bach figyelm eztette a császárt, Hogy népét erős kézzel 
kell féken tartania s hogy nem szabad m egváltoztatnia politikáját, 
m ert különben azt hihetnék, hogy nem a maga, hanem a Schw arzen
berg akarata vezette. Eloszlanék tehát az a dicsfény, amelynek kör
nyeznie kell a fejét. Csupán egy fő, egy úr, egy akarat egyesítheti

I. FERENC JÓZSEF KORLÁTLAN CSÁSZÁRSÁGA. 6 5

BACH SÁNDOR.

s olvaszthatja össze a széthúzó s egymással részben ellenséges 
népelemeket. M ostantól fogva Bach Sándor lett a leghatalmasabb 
miniszter.

Az ifjú császár azonban nem csupán m inisztereinek tanácsai, 
hanem egyúttal személyes tapasztalatai alapján akarta kormányozni 
birodalmát. A magyarok fényesen, lovagiasan, de szívökben mégis 
a gyászos idők emlékeivel fogadták, a mikor M orva-, Cseh- és 
Olaszország, Galicia, Bukovina és Slézia bejárása után 1852 nyarán

Mírki : 1. Ferenc József 5
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hozzájuk is ellátogatott. A  hogy június 5-én gőzhajója a fővárosban 
k ikötött, Scitovszky János esztergom i hercegprím ás, az országnak 
egyetlen közjogi tekintélye, 22 püspök élén m int Szent István 
u tód já t és Ferenc császár unokáját üdvözölte; s midőn úrnapján 
(június 10.) szokása szerin t hajdonfővel jelen t meg a körm enetben, 
a Pesti N apló úgy találta, hogy ez az ünnep «a fejedelem s hódoló 
népe közti köteléket a vallás égi erejével szentelte meg.» H at napot 
tö ltö tt  a fővárosban s az egyik szem tanú szerint csodálkozást keltett, 
m ennyire ösmeri a dolgok állását és az embereket. «Ez az ösme- 
re t — szólt — alig egyeztethető az uralkodó éveivel; és csak 
mély, m egfeszített, szakadatlan tanulm ányokból, tartom ányunk (!) 
meglevő és személyes viszonyai iránt tanúsíto tt érdeklődéséből 
m agyarázható.» Június 11-én kezdte meg s némi megszakítással 
aug. 14-én fejezte be vidéki körú tjá t, melynek irányát a mellékelt 
térképvázlat m utatja. Összesen 15,000 kilom éternyi u ta t te t t  meg 
oly időben, midőn M agyarországnak még csak Pozsony és Cegléd 
közt volt vasútja. A  D unát Bécstől O rsováig s a Balatont Keszt
helytől Balatonfüredig gőzhajóval járta  be s a Tiszán és a Vágón 
fölvirágozott tu ta jró l nézegette a legszebb tájakat. Különben 
m indenütt kocsin (néhol lóháton) ú tazo tt abban a porfelhőben, 
amelyet hintája körűi a kísérő lovas bandéristák vertek a tikkasztó 
nyári hőségben. Diadalkapu, üdvözlő szónoklat, harangzúgás, éljen
zés, fehérruhás leánysereg, virág várta m indenütt. E lső  útja 
m indig a tem plom ba vezetett. A zután a küldöttségeket fogadta, 
kihallgatásokat adott, megszemlélte az intézeteket, hivatalokat, 
katonaságot, a tisz te letére  rendezett népünnepeket, színelőadásokat, 
kivilágításokat, elvégezte az állam ügyeket; miközben alig maradt 
annyi ideje, hogy frissítőket vegyen magához. Tízóratájban rendesen 
lefeküdt, de hajnalban 2— 3 órakor is fölkelt, ha 1 0 - 1 2  órai 
kocsizás állo tt előtte. A Dráva tövében Tusnádon és M unkácson 
még vadászatra is talált időt.

Ú tközben Aradon m egkegyelm ezett 135 politikai fogolynak s 
ezenkívül összesen 386 közönséges fegyenc bün tetését engedte el.



A magyar üdvözletekre m indenütt magyarul válaszolt. Jászberény
ben június 22-én magyar áldomást m ondott és Lehel kürtjéből 
ivott a jászkunok egészségére, boldogságára. Július 4-én a budai 
vár kápolnájában Szent István jobbkeze e lő tt ájtatoskodott s a 
kihallgatások alkalmával a daliás, nyájas ifjú m indenütt m egnyerte 
az alföldi nép tetszését.* A  hogy az asszonyok m ondogatták: 
«Édes teje volt az édes anyjának». «Olyan m int a harm atos liliom
szál». «Olyan m int egy falat kenyér». Az egyik pedig azzal dicsérte

1. FERENC JÓZSEF KORLÁTLAN CSÁSZÁRSÁGA. 67

meg, hogy «három nap nézett volna a szemébe, m ert olyan, mint 
a ny ito tt imádságos könyv.» A  világ legnagyobb lapja, az angol 
«Times» úgy találta, hogy az uralkodóház irán t a magyarok ősi 
hűsége és lovagiassága ennek az útnak következtében visszafoglalta 
he lyét; de megjegyezte, hogy «egy téves ú tra  vezetett nép hibáit

* B ecsben is akárhányszor a szegényasszonyokat fogadta legelőbb. Jó k a i: «A börtön 
virága» című regényében  elbeszéli azt az igaz tö rténete t, m ikor a szegény  asszony nem 
érte be a császárnak azzal a biztatásával, hogy  «intézkedni fog»', hanem sürgette, hogy 

«de m indjárt ám, m ert az uram  nagyon beteg»*. A császár m osolyogva rendelkezett, hogy 
rab  urához m enjen s m ikor m ondta, hogy nincs pénze, a m elylyel J o sephstad tig  utazzék, 
30 forin to t utalványozott neki és dolga eligazításával saját hadseg éd é t bízta meg.

5



68 ]. FERENC JÓZSEF KORLÁTLAN CSÁSZÁRSÁGA.

és szenvedélyeit elfeledni egy uralkodónak nemcsak politikájához 
tartozik, hanem kötelessége is.»

A felejtés ideje azonban nem érkezett el. Hiszen Budára érkez- 
tekor maga a primáš is úgy dicsőítette, hogy «a közelm últban 
dühöngő, végenyészettel fenyegető elemek közöl az ő győzedelmes 
fegyvere ragadta ki ezt az országot.» M ialatt a hírlapok hasáb
számra közöltek tudósításokat a körutazás nagyszerűségéről, hasáb
számra közölték a kivételes bíróságok íté le te it is, a melyeket a 
forradalom férfiai ellen hoztak. U gyanakkor az ifjú császár min
denü tt k itün tette  azokat, kik a forradalom idején őneki szolgáltak. 
Június 15-én Tem esvárt te tte  le a vár 1849. évi védelmét meg
örökítő  szobor alapját, asztalánál vendégelte meg a védelemben 
rész tvett 27 tisz te t s áldom ást m ondott az elesettek emlékére. 
Július 11-én Budán A lbrecht, E rnő  és Károly Lajos főhercegek, 
40 tábornok, néhány száz tisz t és nagy közönség jelenlétében lep- 
leztette le a Hentzi tábornok, Allnoch ezredes és 418 katonájuk 
elestének (1849. május 21.) emlékére á llíto tt szobrot. Az életben 
maradiakat érdemjelekkel tü n te tte  ki s a régi országházban meg
vendégelte; ez alkalommal áldomást m ondott az elesettek és az 
élők dicsőítésére s H entzi fiát báróságra emelte. G yulafejérvárt 
július 23-án a piski csatában elesett Losenaui Lósy Lajos ezredes 
emlékének alapját te tte  le. Több helyü tt fogadta és k itün te tte  a 
m agyarok ellen harcoló fölkelőket; s nem rajta, hanem kíséretén 
m últ, hogy a jú lius 21-ről 22-re menő éjszakát nem Vidrán, Jancu 
fölkelővezér házában, hanem Topánfalván tö ltö tte  s hogy a vezért, 
a ki éjjel kereste, nem is bocsátották színe elé. Ú tjában különben 
az 1848 -9. éveknek majdnem minden nagyobb csataterét meg
látogatta.

A magyar hivatalos lap szerint kőrútjával előm ozdította trónra- 
léptekor maga elé k itű zö tt célját, hogy tudniillik a «monarchia» 
minden országát és tö rzsé t egy nagy állam testté egyesítse. Ú tköz
ben is ezzel hízelegtek neki. A primáš b iztosíto tta  (jún. 5.), hogy 
a magyaroknak az ausztriai házon kívül nincsen gondolatuk, életök.
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Erdély határán b. Siaguna András görögkeleti püspök (július 20.) 
azzal fogadta, hogy c<e nagy birodalomnak egyetlen terü lete  sincs, 
hol a felség új életet nem terem te tt, hol legmagasabb gondja az 
egységes A usztria népeire atyailag ki nem terjed t volna.» A Székely
földre (július 28-án) sárgafekete zászlókkal d íszíte tt diadalkapun 
vonúlt be. Sepsiszentgyörgyön az a felirat üdvözölte, hogy «Teljes 
Ausztria minden dicsőséggel» ; Kassán pedig (aug. 8-án) az, hogy 
«Föltétien hódolat a nagy egyesült A usztria terem tőjének, 1. Ferenc 
Józsefnek.» H ízelgőktől körülvéve, hinnie kellett, hogy a magyarok 
kibékültek az egységes A usztria gondolatával.* A  pozsonyi és a 
bécsi polgárm esterek aug. 14-én kevesebb áradozással több igaz
ságot mondtak. A pozsonyi (J^awpfmiiller) azzal vett tőle búcsút, 
hogy «hűségünk, szeretetünk és föltétien odaadásunk legyen ezentúl 
M agyarország bementi kapuja, melyen keresztül felséged boldogí
to tt  hazánkba nemsokára ism ét visszatérjen.» S a bécsi (dr. Seil lei) 
azzal fogadta: «Nem ellenséges seregek vesztett csatái jelölik 
felséged diadalútját. Ennél sokkal szebb győzelem : a népei szivén 
vett győzelem ad e napoknak mélységes jelentőséget.»

M iko r csakhamar, már szeptem ber 14-én, ism ét Pesten volt, 
hogy hat főherceg, Sándor orosz trónörökös és több uralkodó 
herceg társaságában először vegyen rész t egy magyarországi had
gyakorlaton, a rákospalotain, a fényes vendégsereg előtt szept. 25-én 
a Nemzeti Színház tagjai tapsok közt énekelték Deinhardtsteinnak 
Erkel Ferenctől m egzenésített költem ényét Ferenc Józsefről:

«Kinek vitéz kara 
A honnak támasza 
S egygyé forrt ereje 
Áldást hoz népire ;

Kinek nagy szíve jó, 
Bizalma hódító :
Ki annyi jót teszen, 
Áldott, boldog legye

* Kevés olyan őszinte szót hallott, m int R im aszom batban, hol K orcska megyefőnök 
a megyeházán fényesen m egvendégelte. E b éd  végefelé a hajdúk óriási világos zöld színű 
klenóci sajtot hoztak. M i ez ? kérdezte  a császár hadsegédétő l, G rünnétől ; de nem tudta  

sem ő, sem Koreska. Ekkor odaszólt D apsy Vilm os h íres ügyvéd (később hitszem élynök) 
rossz ném etséggel : «M ajestät, G rü n n e  m uss man w egfernen, dann ist alles gut». (Felség, a 
zöldet cl kell távolítani s m inden jó lesz.) A császár m osolygott ; G rünne nem.
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Hős keble Jánginál, 
Kihalt a bősz viszály. 
Kit, mint nagy őseit, 
E rős kegy ék es í t ;
Kit lelkesít a cél,
Ki csak népének él ;

A népfrigy kötve van 
A  szív vonzalmiban.
S midőn egyek vagyunk, 
Díszlik birodalmunk.
Éljen soká Ferenc Józsefünk!»

Ferenc József alig té r t  haza, szept. 27-én a hadgyakorlatokról, 
okt. elsején újabb ú tra  indú lt H orvátországba, honnan azonban — 
a roppan t árvizek miatt, — már 16-án hazatért. Alig egy hét 
múlva 22-én, köszönetét m ondott báró Kempen altábornagynak a 
csendőrség gyors és kitűnő szervezéséért; pedig kevésbe múlt, 
hogy egy híres betyár, Fazekas Dávid, Cegléd és N agykőrös közt 
harmadmagával ő t magát is ki nem rabolta s Bach belügym inisztert 
el nem fogta.

1853. elején nyugtalanító hírek érkeztek Olaszországból s a 
Balkán-félszigetről egyaránt. A  császár Bécsben febr. 8-án magyar 
beszédet in tézett az em iatt a dalmát határra küldött Schwarzen
berg  (19. sz.) magyar gyalogezredhez. M agyar beszéde a bakákat 
annyira m eghatotta, hogy kiléptek a sorból, körülvették ifjú feje- 
delm öket s úgy fogadkoztak, hogy életöket, véröket áldozzák 
érette . Annál nagyobb m egdöbbenést kelte tt M agyarországban, 
hogy febr. 18-án Bécsben épen egy Libényi János nevű magyar 
akarta kioltani az uralkodó életét. O ’Donnell g ró f szárnysegéd, 
E ttenreich  József és Englisch József polgárok segítségével, lefegy
verezte a gyilkost. «Csak anyámnak ne szóljanak a dologról, 
meg ne ijeszszék» szólt a császár, vérét törölgetve. Sebét A lbrecht 
főherceg palotájában beköttetvén, visszatért a Burgba, mely elő tt 
nagy sokaság üdvözölte. «Legyenek nyugodtak — szólt a császár 
nincs semmi baj; csak derék katonáim sorsában osztozom.!) M ivel 
azonban nem kimélte magát, nagy vértorlódás érte  fejét, mire 
az orvosok elvesztették a m agukét s kijelentették, hogy a császár 
veszélyben van. «El lehet képzelni — olvassuk M ettern ichné napló
jában, — milyen irtózatos zavar tám adt. A kormány gépezete



]. FERENC JÓZSEF KORLÁTLAN CSÁSZÁRSÁGA 7

megállt, m ert azok, a kiket a felelősség terhelt, rém ületökben 
mindent a maga útján engedtek haladni.» A  császár nagy szenve
dései közt is m egőrizte nyugalm át, és csak március elsején nevezte 
ki Vilmos főherceget a maga teljes hatalmú helyettesének.

A m erénylet híre legkínosabban a magyarokat érin tette , 
A «Pesti Napló» már febr. 19-én kijelentette, hogy a magyar 
nemzet el nem ösm erheti gyerm ekének, ki faja dicső tö rténeté t 
banditái m erénylettel, s a királygyilkolás utálatos szándékával meg- 
fertőztetni nem átallta. Az isteni gondviselés m egm entette az ifjú 
fejedelem éle té t; ugyanaz a szent gondviselés a magyarnak erő t s egy
séget ad, hogy a többi népfajokkal testvérileg megvédje trón ját s a 
trónnal fajunk jövőjét és becsületét. Febr. 20-án a primáš vezetése 
alatt száznál több magyar (köztük gr. Károlyi István, gr. Teleki 
József, báró Eötvös József stb .) fejezte ki szerencsekivánatát a 
császár atyja, Ferenc Károly elő tt, ki odáig már 180 hasonló 
küldöttséget fogadott. A sok magyar küldöttség közül az egyik 
elment Bach m iniszterhez is, a ki magyarul válaszolt, mi — M et- 
ternichné szerint elég nevetségesen hangzott. Az alattvalók a 
császár megszabadulása emlékére 482 jó tékony alapítványt tettek, 
M iksa főhercegnek febr. 27-iki felszólítására pedig csakhamar másfél
millió pengő forin to t adakoztak a bécsi fogadalmi tem plom  fölépí
tésére. A gyilkost már febr. 26-án felakasztották. Hebbel Frigyes 
német költő verse s z e r in t:

«Habár a gyilkos, aki elvakulva 
Orvul acéltőrrel sújtott feléd,
Követje volt magának a pokolnak,
Amely megrontá keble belsejét;
M égis az ég, mint egy apostolnak,
Koronával díszíti a fejét ;
Hisz’ általa jött az Úr Íté le te :
Biztos, mivel szent a császár élete.»



72 1. FERENC JÓZSEF KORLÁTLAN CSÁSZÁRSÁGA

Grillparzer, az osztrákok nagy költője, arra az alkalomra, Hogy 
a császár véres hajfürtjét átadták Zsófia főhercegnőnek, az édes 
anyának, ezt a verset í r t a :

«Fölujítni bús emlékedet 
G yöngédtelen dolog lehe t;  
D e  félve, hogy elveszítheted, 
Vigasztaljon, hogy a tied.

S rajtad kívül a nép is, melyet 
Általad nyert Istenétűi,
Vele együtt nyert sebhelyet 
S föl épül, mert ő fölépűl

Isten tudja, hány szál hajunk van. 
Tudja s velünk van oltalma. 
Örvény szélén sejtjük, bajunkban, 
Hogy : szere te t a hatalma!»

M árcius 6-án a császár fölkelt ágyából s m eglepte szüleit, 
kikkel együ tt m ent 12-én hálát adni az Istennek Szent István 
tem plom ába. A  bécsi nép igen lelkesen fogadta, kivált másnap, 
m ikor a burgszinházban is megjelent. É le te  m egm entőit k itün 
te t te ;  első tábornokhadsegédét, g ró f  Griinne Károly altábornagyot 
március i6-án a L ipót-rend nagykeresztjével, Ettenreich József 
bécsi po lgárt pedig április 23-án osztrák nemességgel. Felgyógyu
lása öröm ére Budán március 16-án a hercegprim ás is Te D eum ot 
tarto tt. Az üdvözlő küldöttségek atyjánál az egész esztendőben 
egymást érték, úgy hogy a császárnak külön iratban kellett kérnie 
a részvétnyilatkozatok abbahagyását.

A véletlennek tu lajdoníto tta , hogy a m erénylő épen magyar 
volt s m indjárt azután több  jelét adta, m ennyire bízik a magya
rokban. M ikor április 11-én Scitovszky hercegprím ásnak fejére 
te tte  a bibornoki süveget, öröm ét fejezte ki, hogy ezzel a magyar 
nem zetre is dicsőséget áraszthatott. S augusztus 18-án, huszon
három esztendős korában, alig jegyezte el Erzsébet hercegnőt, 
M iksa bajor herceg gyönyörű leányát, azonnal m egbízta gróf 
M ajláth  Jánost, az ösm ert tö rténettudóst, hogy a magyarok tör
ténetére tanítsa bájos m enyasszonyát, kinek tizenötödik ősanyja 
magyarországi Szent E rzsébet volt. S m int a legenda szerin t Szent
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Istvánnak, Ferenc Józsefnek is angyal hozta meg M agyarország 
szent koronáját: eljegyzése után három héttel, szeptem ber 8-án 
hosszas kereséssel Orsóvá m ellett végre ráakadtak.* A császár, 
a kinek a nemzet drága kincsét A lbrecht főherceg és Scitovszky 
hercegprim ás 16-án Bécsben bem utatta, a szent régiséget nagyon

1. FERENC JÓZSEF 1853-ban.

(Egykorú kőnyomat után.)

szépnek találta. ((Még szebb lenne fölséged fején», jegyezte meg 
a prímás. ((Majd meglesz az is!», m osolygott az uralkodó. 20-án 
kelt kéziratában megfogadta, hogy ((a koronát úgy tiszteli, m int a 
fölötte és birodalma fölött láthatólag őrködő isteni gondviselés 
újabb jelét.» M egelégedéssel fogadta azt a ((valódi alattvalói hű-

* A király 1900. május 22. ötszáz korona évi kegydíjat ado tt a krassószörényi Barna 
Györgynek, a ki a koronát m egtalálta.
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séget)), a melyet A lbrecht főherceg az egész magyar királyság 
nevében (!) tolm ácsolt előtte. Hogy kedves M agyarországa ’irán t 
bizalmának és császári jóakaratának jelét adja, a szent koronát a

1. FERENC JÓZSEF. 

(Stöbcr 1854. évi metszete után.)

koronázási jelvényekkel együ tt azonnal visszavitette s Budán a 
főherceg fölügyelete alatt ő riz tette . Hálát adott az Istennek és 
arra kérte, hogy keze folytonosan védőleg és áldva nyugodjék
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rajta s népein, a kiket egyenlően szeret. Ennek a szeretetnek 
akarta bizonyságát adni, m ikor 1854. febr. 5-én tizenöt évre föl
m entette az adó alól azokat a földeket, a miket a T isza szabályo-

J. FERENC JÓZSEF KORLÁTLAN CSÁSZÁRSÁGA

ERZSÉBET.

(Stöber 1854. évi metszete után.)

zása következtében a mezei gazdaság számára m egm enthetnek. 
1857. dec. 27. pedig 15 milliónyi kölcsönt engedélyezett a Tisza- 
szabályozás költségeire. ((Ez igazán fejedelmi ösztön» — írta a
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Pesti Napló. — «Haszna van belőle a kormánynak is, de nekünk 
magyarokúi egyszersmind sokszoros okunk van felséges apostoli 
u runk  fejedelmi rendeletében fajunk iránti legmagasabb vonzalmá
nak s atyai gondoskodásának újabb, félremagyarázhatatlan tanú
ságát legbensőbb hálával fogadni.» Hiszen a m egm entendő földből 
ö t millió katasztrális hold tősgyökeres magyar vidéken feküd t; és 
a kié a föld, azé a haza!

Csakhogy tő lük a «közhaza» : az egységes A usztria szeretetét 
követelték. Ez lelkesítette Seidl osztrák kö ltő t is a «G ott erhalte» 
új szövegének megírására, melyet a császár i 854. március 27-én 
(Érhalmy G erő magyar fordításában szeptem ber 23-án) császári 
him nusznak nyilvánított. így  kezdődik:

«Tartsa Isten, óvja Isten 
Császárunk’ s a közhazát! 
E rő t  lelve a szent hitben, 
Oszsza bölcs parancsszavát!

Es így végződik:

Hadd védnünk ős koronáját, 
Bárhonnét fenyítse (!) vész : 
Ausztriával Habsburg trónját 
Egyesíté égi kéz!»

«Tartsunk össze mind! Hatalmat 
Egyetértés kapcsa ád ;
Hogyha egyesült erőnk hat, 
Győzve könnyen bármi gát.

M in t  testvérek összetartva: 
Legyen egy a honfi-cél ! 
Üdv a császár- és hazára 1 
Ausztria örökön él!»

A him nusz zenéje (Haydn remekműve) igen szép, a vers igen 
gyönge, a fordítás igen ro s s z ; de énekelniük kellett a magyar 
iskolásfiúknak i s ; és énekelték m indenütt, a hol A usztria egységét 
s a császári ház hatalmát akarták d icső íten i: először épen a császár 
lakodalmán, 1854. április 24-én.

Aznap az Á goston-rendiek bécsi tem plom ában hetven egyházi 
fejedelem közt tizenkét magyar főpap s a világiak közt számos 
főúr jelent m eg; de M agyarország nem volt sehol. Csak a szép 
menyasszony szívében s a levert nem zet félredobott törvénykönyvé
ben. Szíve súgta Erzsébetnek, hogy menyasszonyi koszorúját már 
m int nagyanya annak a tem plom nak ajándékozza, a hol őt a föl-
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tám adt M agyarország királynéjának koronázták.* S az újra elővett 
magyar törvénykönyv úgy búcsúzott el tőle, m int a haza jótevő 
nem tőjétől. Ki gondolt volna erre most, a m ikor az eskető pap, 
Rauscher bécsi hercegprím ás, beszédében úgy dicsőítette egykori 
tanítványát, a császárt, m int A usztria m egszabadítóját, hősét és

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ MENYASSZONY] KOSZORÚJA A BUDAVÁR] KORONÁZÁS]
TEMPLOMBAN.

újjáterem tőjét, a ki a B oden-tótól E rdély széléig, a Pótól a Visz
tuláig 38 millió osztrákon uralkodik! Ezalatt Budán is dörögtek 
a G ellérthegy ágyúi és Te D eum ot tarto ttak  a tartom ánynyá 
sülyesztett ország minden tem plom ában De sok szemben igazán

* Ez a koszorú a budavári N agyboldogasszony- (koronázó)-tem plom  főbejára tá tó l 
jobbra, a lorcttoi kápolnában arany keretben üveg alatt látható.
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csillogott az öröm  köriye: m ert a császár már április 16-án föl
m entette  M agyarországot, a szerb vajdaságot és a temesi bánsá
got az ostrom állapot alól, vagyis az igazgatást és a törvénykezést 
ism ét polgári hatóságokra bízta s a politikai várfoglyok közül 
356-nak részben vagy egészen m egkegyelm ezett. Á prilis 25-én a 

. bájos ifjú császárné huszonegy magyar és horvát nő t nevezett ki 
palotahölgyekké s főudvarm esternővé a magyar Esterházy grófnőt 
te tte . M ásnap a császári pár először is M agyarország kü ldö tt
ségét fogadta; még pedig a császár huszárezredesi egyenruhában, 
a császárné pedig gazdag magyar öltözetben. A  küldöttség szó
noka, Jllbrecht főherceg, em lékeztette az ifjú párt, hogy az első 
magyar királynét is E rzsébetnek (máskép Gizellának) h ítták s 
hogy azóta M agyarországban ehhez a névhez kedves emlékek 
fűződnek. A  császár ném etül köszönte meg a magyarok hűségét 
és ragaszkodását, mégis percekig ta r to tt  az éljenzés, m ikor a csá
szárnét m int jövendő királynéjukat m utatta be. «Isten áldása kísérje 
önöket! — szólt a búcsúzásnál: immár magyarul. — Örömmel 
fogom rövid idő múlva a császárnét s királynét magam az én 
M agyarországom ba elkísérni.» «A kik M agyarország népeit ösme- 
rik  — végzi tudósítását a bécsi Lloyd, — fogalmuk lehet arról a 
lelkesedésről, m elyet ezek a jó m agyarságú szavak a jelenlevők
ben tám asztottak. Az éljenek még akkor sem szűntek meg, a mi
kor az uralkodó pár régen e ltűn t szemök elől.» 28-án Erdély, a 
szerb vajdaság és temesi bánság is bem utatta hódolatát. A  budai 
várban pedig lázasan készülődtek a császári pár látogatására, mely 
azonban csak három esztendő múlva tö rtén h e te tt meg. A  fiatal 
császár morva- és csehországi útjában először is (junius 4.) nagy
bátyjának és elődjének, V. Ferdinándnak m utatta  be feleségét. 
M agyarországot azzal akarta megvigasztalni, hogy szeptem ber 8-át, 
a korona föltalálása napját, országos ünnepnek nyilvánította, me
lyet évről-évre meg kell ülni. Nem sokára azonban híre fu to tt, 
hogy Bécsbe viteti a szent koronát és csupán egyszer, m int csá
szár koronáztatja meg magát. E rre  írta  meg októberben Lisznyay
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Kálmán azt a versét, a melyben elmondja, hogyan hívták haza a 
m agyarok — Hunyadi M átyást:

«Szép koronás gyermekünk,
Gyönyörű szere te tünk : . . .
Gyere, siess hozzánk!
Semmit se tesz, ha B udán  

T ele jted  is a ko ro n á d :
A mi szeretetünk 
A  te koronád.
S mely rejt  magában örök, szent varázst,
Ölelésünk: S z e n t  Jslván -pa lá st!»

Vörösmarty is m egírta már akkor hattyúdalában, A  vén cigány
ban, hogy «Lesz még egyszer ünnep a világon!» K iü tö tt a háború 
az oroszok és a törökök köz t; s a költő azt h itte, hogy «a vak 
csillag, ez a nyom orú föld» m egtisztúl a vihar hevében; eljön a 
N oé bárkája, «mely egy új világot zár magába.» 7 . M iklós cár 
1853. szept. 24. O lm ützben a törökök ellen szövetkezni akart a 
császárral, kinek trón já t 1849-ben m egm entette ; de a császár, a 
magyarok öröm ére, inkább Francia- és A ngolország felé hajlott, 
melyek a törökök megtámadása (1853. nov. 1.) m iatt háború t 
izentek az oroszoknak. M egfigyelő hadakat kü ldö tt Galiciába és 
E rdélybe; 95,000 újoncot szedett, 500 millió pengő forintnyi köl
csönt írt ki, felszólította az oroszokat a dunai fejedelemségek oda- 
hagyására, melyeket azután az ő hadai szálltak m eg; egyúttal azon
ban m indent elkövetett a hadakozó felek kibékítésére. M iklós cár 
mégis m egkérdezte gróf Esterházy G yörgy osztrák követtől Varsó
ban, Szobieszkij szobra e lő tt: tudja-e, ki volt a legostobább két 
lengyel király? «Szobieszkij meg én voltunk — felelt a cár önmagá
nak. — M e rt mi ketten m entettük meg A usztriát, mely hálátlanság
gal fizetett nekünk.» M ikor M iklós cár m eghalt (1855. márc. 2.), 
Ferenc József hálásan ösm erte el, neki és országának «nehéz meg
próbáltatások és szorongatások idején mily nemes baráti készség
gel adott segítséget» és saját halottja gyanánt gyászolta; de a
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bécsi békeértekezletek (1855. márc. 15. május 31.) után maga 
is a galíciai és bukovinai megfigyelő sereg megvizsgálására m ent 
(junius 12. ju lius 9.). Később mégis az ő javaslatai alapján in
dúltak meg az újabb tárgyalások, melyek 1856. március 30-án a 
párisi békére vezettek. A  császár ezt április 15-én írta  alá s b iro 
dalma m inden tem plom ában Te D eum ot m ondatott annak öröm ére, 
hogy elkerülte a háborút. M in d en ü tt Te D eum ot ta rto ttak  akkor 
is, a m ikor — épen a császár huszonötödik születésnapján (1855. 
aug. 18.) — IX. Pius pápa és Ferenc József m egbízottjai aláírták 
az egyességet (konkordátumot). A  császár ugyanis, saját szavai 
szerint, trónra lép te  óta szakadatlanul azon volt, hogy a társadalmi 
rend  és népei boldogságának erkölcsi alapjait m egújítsa és erő
sítse; annál szentebb kötelességének tek in tette , hogy a z  államnak 
a kato likus egyházhoz való viszonyát az Isten törvényeivel és 
birodalma jól felfogott érdekeivel egyeztesse. Ez az egyesség 
rendkívül növelte a papság befolyását a birodalomban, s azt, a 
katonasággal együtt, a korlátlan uralom legerősebb segítőjévé 
tette . Az egyház ki is fejtette  minden fényét, a midőn 1856. 
április 24-én, a császár házasságának évfordúlóján, letették  a csá
szár megszabadúlása emlékére szánt bécsi fogadalmi templom 
(Votivkirche) alapját. A  nagyszerű tem plom ot huszonhárom  év 
múlva (1879. ápr. 24.) épen a császári pár ezüstlakodalma napján 
szentelték föl. Pár nappal a mostani ünnepély után (1856. májusá
ban) a császár elrendelte, hogy saját költségén építsenek kápolnát 
azon a helyen, Orsován, hol a szent koronát megtalálták. A ugusz
tus 31-én pedig A lbrecht, M iksa, Károly Ferdinánd és Vilmos 
főhercegekkel, Rauscher b íbornok bécsi hercegprim ással, báró Fless 
táborszernagygyal, báró Bach, gróf Buol és gróf Toggenburg 
miniszterekkel együ tt rész tvett az esztergomi nagyszerű bazilika 
fölszentelésén. Óriási lelkesedést keltett, a m ikor Szent István 
szülővárosában kijelentette, hogy Szent Istvánhoz, a haza d icső
ségét és boldogságát megalapító királyhoz hasonlóan, ő is hű 
alattvalóinak boldogságára törekszik. «Lesz még ebből szere te tt



király», jegyezte meg Török János, a Pesti Napló akkori szer
kesztője.

A császári párnak akkor már két gyermeke vo lt; Zsófia, a 
ki 1855. március 5-én szü letett, nagyanyjának és Gizella, a ki
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«AZ URALKODÓ BOLDOGSÁGA.»
(A «Vasárnapi Újság» egykorú képe után.)

1856. julius 12-én született, az első magyar királynénak a nevét 
viselte. A Vasárnapi Újság, a nemrégiben m egindult néplap, azzal 
m utatta be a fiatal szülék^s első leánykájuk arcképét, Hogy ((mi
dőn e nagy nemzetcsalád testvérnépei e szép családi képet látják,

Márki : 1 Ferenc József. 6
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ez öröm től mosolygó atyai arcot, e m ondhatatlan boldogság derű 
jével körtilsugárzott hölgy magasztos képét s kettejök közt azt a 
repeső ártatlan k isdede t: gondolják m agukat e boldog csecsemő 
helyére; s óhajtsák szívökben, hogy a magas uralkodó pár reánk 
is oly áldóan szeretve, oly szülei tek in tette l nézzen!»

2.
M agyaro rszág  «sajátságainak» figyelem bevétele. M agyar ezredparancs. Az olaszországi körút. 
R adetzky és a császár. A m agyarországi körút 1857-ben. A walesi bárdok. A  jászkunoknál 
és a H ortobágyon. A császári p á r gyásza és a magyarok. A császár és a magyarok m áría- 
zelli zarándoklata. A konzervativek ú jabb  em lékiratának visszautasítása. A Rückblick. Bécs 
és Pest. R udolf trónörökös születése. Az olasz háború . A  császár kiáltványa. K ossuth és 
Deák a császárról. A császár mint fővezér. A béke. L om bardia elvesztése. Bach elbocsá

tása. R endszerének  b írálata a B lickben. (1856— ’ 859).

1856 április elején már azt beszélték, hogy a császár helyre
állítja a magyar és az olasz testőrséget. 23-án a császár engedélyt 
ado tt — egyéb vonalakon kívül — a tiszai vasút kiépítésére; a költ
ség tizedrészét — hat millió pengőforin to t — - az uralkodóház 
tagjai jegyezték alá. Julius 12-én Gizella főhercegnő születésekor 
a császár kegyelm et ado tt a fölségsértés és fölkelés m iatt elitéltek 
legnagyobb részének, m ert — a hogy m ondta «a törvényes 
eljárás bevégeztével folyvást hajlandó kegyelm et gyakorolni o tt, hol 
azt a közjóiét tekintetei megengedik». 11. Sándor koronázásra 
(1856. szept. 7.) a magyar hg. Esterházy Pált küldte, a ki meg
jelenése fényével minden más országbeli követet felülm últ. O rosz
országban gr. Esterházy Bálint, Angliában gr. Apponyi Rudolf 
voltak a nagykövetei. N ovem ber 16-án szabatosabban m eghatározta 
M agyarország főkormányzójának, A lbrecht főhercegnek hatáskörét. 
M eghagyta, hogy az ország igazgatásában azokhoz a legfőbb elvek
hez alkalmazkodjék, a melyek a birodalom  egységének föltételei ; 
de ne zárja ki az ország sajátságaira való és az egységgel össze
férő tek in te teket; végül felhatalmazta, hogy hivatalokra olyanokat 
is kinevezzen, kik «az 1848—49. évi zavarokban» részt v e tte k .d e  
azóta hű alattvalóknak bizonyultak; m ert a «m últakért vádat emelni
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s azokat emlékezetbe hozni többé nem lehet». A régmúlt emlékei
nek felelevenítését sem gátolta. Haynald Lajos püspök Gyulafejér- 
várott augusztus 21 -én váratlant!) fényes egyházi ünneppel ülte 
meg H unyadi János halálának négyszázados évfordulóját s meg
koszorúzta a székesegyházban levő sírem lékét; a szigetváriak pedig 
szeptem ber 8-án 1849 óta először tarto ttak  ismét ünnepséget 
Zrínyi elestének emlékére.

A császár ezalatt (1856 szept. 2— 14 közt) Karinthiában járt 
feleségével s neki kedveskedett azzal a havasi gyopárral, a m elyet 
(a Pasterzen-jegesen) életében először szedett. A ugusztusban részt- 
vett a bizambergi nagy hadgyakorlatokon, szeptem ber 18-án az 
olmützi, 21— 23-án a mosonmegyei, 25-én a rákoskeresztúri, 26-án 
a ceglédi és 27-én a pozsonyi katonai gyakorlatokon. M agyar- 
országi tartózkodása (szept. 23— 27) alatt Féltoronyban, Komá
romban, Budán és Pozsonyban számos küldöttséget fo g ad o tt; a 
Csallóközben megszemlélte a mocsarak lecsapolására szolgáló kis- 
keszi és dudvági zsilipeket, Komáromban pedig a vár körül foly
ta to tt építkezéseket. Az év végén dec. 31. D ondorf ezredes nyom 
ta to tt magyar parancsban lelkesítette hűségre katonáit, a Bécsben 
állomásozó D om -M igueleket. «C sászárotok dicsőséges uralkodása — 
szólt hazátok földjét a legboldogabb, legáldottabb országgá 
fogja tenni. M ajd megérkezik az idő, midőn erről m eggyőződhet
tek ; s ha aztán a jelent a m últtal összehasonlítjátok, bizonyosan 
megemlékeztek e szavaimról. A  m ost kezdődő (1857.) esztendő
ben császárunk magas hitvesével és gyermekeivel egyideig kedves 
magyarjai közt fog lakni s öröm öm re szolgál nektek ezt hirdethetni.»

A jóslat teljesült, de a császár előbb a másik forradalmi nép
nek, az olasznak m utatta be ifjú feleségét. 1856 novem ber 17-én 
utazott a délvidékre s november 25-től 1857 januárius 3-áig Ve
lencében m ulatott. T rónralépte évfordulóján o tt kegyelm ezett meg 
26 magyar politikai fogolynak, Veronában pedig 1857 jan. 7-én 
ismét 19-nek. M ilanóban, hova 15-én nagy fénynyel vonúlt be,
25-én szabadon bocsátott minden elitéit olaszt, s a függőben levő



84 J. FERENC JÓZSEF KORLÁTLAN CSÁSZÁRSÁGA.

politikai pöröket és a mantovai rendkívüli törvényszéket m egszün
tette . Febr. 28-án gr. T{adetzky tábornagyot sokszoros kérése után 
fölm entette lom bard— velencei főkormányzói állásától s a hadsereg 
főparancsnokságától. A nagy katonától, ki a H absburg-házat 72 esz
tendeig szolgálta, nagyon kegyeletes szavakban vált meg. Kijelen
te tte , hogy azt a férfiút, a ki hadserege e lő tt felülm úlhatatlan 
példaképen tündöklik, m inden m egjelölt várkastélyában vendégéne 
tekinti. Castelli osztrák költő szépen festi azt a tisz te le te t, a me
lyet a császár az ősz hadvezér irán t ta n ú s íto tt :

«Hintó robog  a várból előre. 
«Fegyverre!» zúg a kapunak őre. 
Lovait a császár maga hajija;
Valaki van vele: talán atyja.
M á r  akárki, —  nagyon nagy úr lehet, 
Hogv a császár jobbján foglal helyet. 
M elyik ország császára, királya ? 
Rendjele sok ; ősz a hajaszála.

Tévedtek! Nincs fejedelmi széke. 
Nem  korona: babér az ő éke. 
Császárnak is hiába nézitek,
D e  császára trónját mentette  meg. 
Radetzky ő és ez a név e lég: 
Egész könyvnél többet ád az eléd. 
Birodalma legjobbját a császár 
Azért tartja a jobboldalánál.»

M időn  nemsokára, 1858 januárius 5-én elhunyt, temetési 
m enetét kivont karddal maga a császár vezette s lovas szobrot 
á llítta to tt neki. H elyébe — Velence és M ilano székhelylycl — 
már 1857 febr. 28-án testvérét, M iksa  főherceget nevezte ki Lom
bard—Velence királyság főkormányzójának, gr. Gyulai Ferenc táb o r
szernagyot pedig főparancsnoknak. A  császári pár m árcius 2-án 
távozott el M ilánóból, s 12-én é rt haza Bécsbe. Ki h itte  akkor, 
hogy utoljára voltak abban a tartom ányban, hol m ost annyira ünne
pelték őket?  Azonban a piem onti kormány és a sajtó o ttlétök  alatt 
is elszakadásra izgatta a lombard-velenceieket, minek következtében 
a császár márc. 16-án visszahítta követét (gr. Paart) Torinoból. 
O sztrák-O laszország m egnyugtatása tehát nem sikerűit.

A császári pár 1857 tavaszán M agyarországot látogatta meg. 
Báró Eötvös József keble büszkeségtől dagadt, hogy nem akadt 
egy magyar író  sem, a ki üdvözlő vers írására eladta volna a to l
lát. Jlrany János, a nagykőrösi szegény professzor, száz aranyért,
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kétannyiért sem írt dicsőítő h im nuszt; hanem m egírta a walesi 
bárdok balladáját — ingyen. Kétségkívül volt nálunk is ötszáz, ki 
túl zenén, túl sípdobon, riadó kürtön  át hangosan énekelte a vér-

RADETZKY ÖREGKORI ARCKÉPE.

tanúk, dalát. D e a császárt ezúttal, május 4-én, Budán a prímás 
magyar beszéddel fogadta s ő is magyarúl fejezte ki öröm ét, hogy 
m egm utathatja a császárnénak ezt a szép hazát, ő  maga folytono
san azon van, hogy ennek a honnak, m int egész birodalmának köz
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jó lé té t előm ozdítsa s biztosítsa hű alattvalóinak közmegelégedését. 
M ásnap és harm adnap a császár a hódoló küldöttségeket fogadta. 
N egyednap feleségével együ tt jelent meg a nemzeti színházban, 
hol a közönség m ost már valódi lelkesedéssel kiáltotta a színész 
után, hogy «éljen a király, éljen a haza!» Pedig még nem is tudta, 
hogy a «király» épen eznap kegyelm ezett meg 121 politikai fogoly
nak: «hogy — úgym ond — egy szom orú m últnak politikai téve
déseire s különösen az 1848 óta birodalma különböző részeiben a 
fennálló államrend ellen tö rté n t fondorlatokra örökre a feledés 
fá tyo lá l borítsa.» M ájus 9-én m eghagyta, hogy nagybátyjának, József 
főhercegnek, Pesten szobro t állítsanak; a budai várpalota fölépíté
sére szánt adópótlékok szedését pedig m egszüntetvén, a begyűlt 
összegből 865,000 pengőforin to t egyéb országos célokra aján
dékozott.

A vidéki körútazást, leánykái betegsége miatt, a császári pár 
a k itűzö tt időnél tíz nappal későbben, csak május 23-án kezdhette 
meg. E lőször is Jászberénybe mentek, hol már azért is örömmé 
fogadták őket, m ert a császár épen a napokban rendelte  el, hogy 
a jászkunokat ezentúl csak a huszárokhoz szabad besorozni. Két 
ezred önkéntes jászkun testőrcsapat kísérte őket Jászberénybe, hol 
a jászok küldöttségének vezetője a Lehel kürtjéből ivott az egész
ségökre. M ásnap hasonló lelkesedéssel üdvözölte fejedelmi vendé
geit Kecskemét, m elyet a császár épen akkor emelt szabad királyi 
várossá. Szegeden a halászok rem ekbe készült ezüst bográcscsal 
kedveskedtek a császárnénak. 25-én a császári pár Hódm ezővásár
helyen át Gyulára, másnap pedig Sarkadon és Nagyszalontán át 
Nagyváradra, 28-án pedig D ebrecenbe u tazo tt Onnan azonban a 
kis Zsófia nagy betegségének hírére már 29-én visszasiettek Budára. 
A  H ortobágyon át a debreceniek híres ötösfogatát a kocsis, Kal
lós Pista, lassan hajto tta , úgy hogy a császár leszállítással fenye
gette, ha nem hajt gyorsabban. «Vittem  én már nagyobb u ra t is» 
szólt hátra a kocsis. «Ugyan kit?» csodálkozott a császár. «Hát — 
Kossuth Lajos ű felsígit.» A  hom okon túl azután egyet cserdí-
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A HÓDOLÓ KÜLDÖTTSÉGEK FOGADÁSA BUDÁN.

te tt, m egeresztette a gyepJőszárat s az ö t csikó repü lt. — «Hol a 
kíséretem ?» — kérdezte a császár. «Elmaradtak a ním etek!» jelen
te tte  a kocsis, a kivel a császár m ost már nagyon meg volt elé
gedve. Gyorsaságának köszönhette, hogy kis leányát még élet
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ben találhatta; de csak pár órára, m ert a gyerm ek még aznap 
elhunyt.

És az ország, a mely keveset tö rő d ö tt a fejedelmi fénynyel, 
m egértette  a szülői gyászt. Buda várában századok óta most feküdt 
először ravatalon egy király leány; s az a szentelt víz, a m elyet 
Scitovszky hercegprím ás h in te tt a kicsiny koporsóra, nagyon sokat 
lem osott a közelm últ keserűségeiből. M ájus 30-án a szülék szo
m orúan tértek  haza L axenburgba; jun ius elsején Bécsbe érkezett 
a kis halo tt is és 3-án o tt helyezték örök nyugalomra.

«A szenvedett súlyos veszteség fölötti gyász — szólt a csá
szár aznap A lbrecht főherceghez in tézett kéziratában — félbe- 
szakítá a Jegörvendetesebb benyomások közt kezdett körútam at, 
melynek folyama alatt a főváros és az ország lakói a szeretet és 
ragaszkodás oly k itűnő jeleivel járúltak elénk. Ő k egyúttal fájdal
m unk tanúi is lőnek; s mi sohasem fogjuk azon részvétet elfeledni, 
melylyel mély bánatunkat oszták.» E zért köszönetét mond mind 
a kettejök nevében s kijelenti, hogy őmaga m ielőbb visszatér s 
m eglátogatja a tervezetbe fölvett vidékeket. Julius 14 -22 közt 
a császár elzarándokolt feleségével M ária-Zellbe, hogy családját 
további m egpróbáltatások ellen a Szentszűz oltalmába ajánlja. E z t az 
oltalm at bizonyára megtalálja, ha szeptem ber 8-án együ tt megy 
oda azzal a 25,000 magyarral, a ki M ária-Zellbe N agy Lajos zász
laja és a primáš vezetése alatt te tte  meg az ú tját, hogy áldást kérjen 
a hazára. «Vagy talán — kérdezte a primáš a nem zettől julius 16. 
napján — oly boldog-e hazánk, hogy mi sem nyom, melynek enyhí
téséért az Isten anyjának közbenjárását kikérjük?» A nem zet és 
uralkodója már egy ú ton járt, de még nem egy időben.

Családi gyásza sem gátolhatta az uralkodót kötelességei telje
sítésében. Bécsben junius 18-án nagy fénynyel ülte meg a magyar 
vitézség egyik tényének, a kollini (1757 jun. 14.) győzelemnek 
emlékére alapíto tt M ária-Terézia-rend fennállása századik évforduló- 
át. Saját szavai szerint «méltó bizalommal üdvözölte ezt a napot, 

mely hadseregére nézve a dicsőség és harci kitüntetések egy szá-



zadát zárja be, m int kezdetét egy új századnak, mely tele lesz 
dicsőséggel és harci kitüntetésekkel A usztria és hadserege szá
mára.» Julius 26-án a császár már Triestben járt, hogy letegye 
a bécs— triešti vasút zárókövet. M inisztere, báró Bruck, kijelen
tette , hogy ennek a vonalnak a keleti forgalomban akkor lesz igazi
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jelentősége, ha Lesseps a hatalmak támogatása m ellett kiépítheti a 
Suezi-csatornát. S az uralkodó tizenkét év múlva m egérte azt az 
öröm et, hogy jelen lehetett annak a világra szóló m űnek meg
nyitásánál.

A ugusztus 8-án egymaga folytatta magyarországi körútját. 
Lajta-Szentm iklósnál A lbrecht és Zsigm ond, Sopronban pedig Ernő 
főhercegek fogadták; i i-én Körm endre, 12-én Zalaegerszegre ment, 
hol Jellachich bán vezetése alatt a horvátok is üdvözölték. K eszt

A CSÁSZÁRI PÁR FOGADTATÁSA BÉKÉSVÁRMEGYE HATÁRÁN.

(Egykorú rajz után.)
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helyen, a Festeticheknek már gyerm ekkorából ism ert kastélyában 
fogadta a baranyai és somogyi küldöttségeket. 13-án gőzösön ment 
Balatonfüredre s onnan kocsin Veszprémbe, 14-én pedig Székes- 
fejérvárra. Aug. 15-én M óron  az 1848-ban m eggyilkolt Lam berg 
altábornagy sírjánál im ádkozott s késő este a szőnyi állomásról 
hazatért Laxenburgba. 23-án már ism ét Pozsonyban volt s másnap 
o tt  fogadott egy tunisi (afrikai) követséget. 26-án Balassagyarma
ton, 27-én Rimaszombatban, 28-án Rozsnyón, 29-én Lőcsén, 30-án 
Eperjesen, 31-étől szept. 3-ig Kassán, szept. 31-én M iskolcon ta r
tózkodott, hol kísérője, g ró f Szirmay, gu taü tés következtében hol
tan hanyatlo tt le lováról. Szept. 4-én az egri nők fáklyásmenettel 
tisz te lték  m eg; 5-én Vácon fejezte be magyarországi kö rú tjá t s a 
vonattal azonnal visszatért Bécsbe. Szeptem ber 9-én Laxenburgban 
Jllbrecht főherceghez in tézett kéziratában elösmeréssel nyilatkozott 
a nép magatartásáról. K ijelentette, hogy «szeghetetlenül» fentartja 
a birodalma kormányzásában idáig követett alapelveket, de fentartja 
«a különböző néptörzsek nemzeti sajátságait» is és tekintettel lesz 
nyelvó'k ápolására. E z annyit jelen te tt, hogy visszautasítja a kon
zervatív uraknak (pl. a prímásnak, A pponyinak, Eötvösnek, Szé- 
csennek) 1857 május 9-én kelt em lékiratát, mely a tízév előtti 
alkotmány visszaállítását sürgette .

A  császár körútja a közfigyelmet újból M agyarországra irá
nyozta s Bach m iniszter azonnal gondoskodott, hogy egy röpirat- 
ban (M eyer B ernát Rückblickjében) kormányának sikereit meg- 
ösm ertesse. Azon kezdte, hogy nincs Európának egyetlenegy o r
szága sem, mely a m űveltség fejlődésében fontosabb és gyorsabb 
haladást m u ta to tt volna a csodálkozó világnak, m int a magyar 
királyság. «A legfelsőbb hadúrnak abban ismételve te t t  látogatá
sai — úgym ond, —- az ország haladásáról, szükségleteiről, érde
keiről szerzett egyenes értesülései, császári bőkezűsége, a melyek
ből kitűnik, milyen élesen lát az, a kitől az ország jó lé te  ered, 
bizonyára nagy m értékben alkalmasak, hogy azon örvendetes fejlő
désnek gyors m enetét még inkább fokozzák.»
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E rre  a röpiratra, mely olybá tü n te tte  föl a dolgot, m intha 
M agyarország rendkívül boldognak érezné magát, másfél esztendő 
múlva maga g ró f Széchenyi István adta meg a választ a Blickben. 
M érhetetlen  gúnynyal sú jto tta  magát a kérkedő m inisztert s leg
jobban azzal szoríto tta  sarokba, hogy ura, Ferenc József, vagy az 
örökösödés jogán (jure  successionis) m int m agyar király uralkodik 
M agyarországon, vagy a fegyverek jogán (jure  arm orum ), m int 
M agyarország m eghódítója. M ind a két m inőségében, ha még oly 
hatalmas is, jog  és igazság szerin t nem uralkodhatik. S azután ala
posan kioktatta a magyar alkotm ányosság m ivoltáról.

M agyarországba a császár és felesége 1857-ben másodszor is 
elment. Szeptem ber 17-én és 24-én eg y ü tt nézték meg a parndorfi 
(mosonvármegyei) nagy lovasgyakorlatokat. O któber elsején a csá
szár W eimarban 11. Sándor cárral találkozott s ok tóber 3-dikától 
november elsejéig Ischlben pihent. Az év hátralevő részét Bécs- 
ben tö ltö tte , melynek erősség-jellegét dec. 20-án m egszüntette  s 
elrendelte, hogy a bástyák és sáncok helyén kö rú ta t nyissanak. Bécs, 
a melynek akkor még félmillió lakosa sem volt, sok tek in tetben  
ennek köszönhette, hogy félszázad alatt 1.800,000 főnyi világ
várossá növekedett.

1858-ban Pestnek is m egengedte a császár, hogy a lánchíd 
teré t Ferenc-József-térnek, a ném et színházat körülvevő új vásár
helyet pedig E rzsébet-térnek  nevezzék. Pestnek és Budának együ tt
véve akkor már 187,000 lakosa volt, valamivel több  is, m int M ilá
nónak. A «birodalom» második városa lévén, fejlesztésre szám ot 
tarthato tt, ha csupán tartományi főváros maradna is. D e a jobbak 
a helyreállítandó ország fővárosát látták benne. Abban az esztendő
ben Eötvös az akadémikusok elő tt úgy nyilatkozott Ferenc József
ről, hogy ha egyszer átlátja rendszere káros voltát, «a mi pedig 
meg fog történni, m ert a császár esze és szíve kezeskedik erről», 
ha elhatározza magát a magyar alkotmány helyreállítására: «akkor 
ép oly szívósan fog ragaszkodni az alkotmányosság rendszeréhez; 
és meg fogjátok lá tn i: M agyarországnak még sohasem volt alkot
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mányosabb fejedelme s M átyás király óta nem volt olyan népszerű 
királya, m int lesz Ferenc József.» G ró f Széchenyi István is majdnem 
ugyanezt m ondta 1858. nov. 6-án az akadémiához írt levelében. 
«Én azt szeretem  hinni — szólt, — hogy fiatal fejedelmünk, ha 
látni és hallani akar és egyedül saját velejének tanácsát követendi, 
egyedül saját szíve sugallása után in d ú l: bizony mondom, M agyar- 
ország tekintetében még Korvin dicső korát is homályba állítandja.»

Ekkor már (1858. aug. 21-én) m egszületett a trónörökös, a 
kit harm adnap J{udolf (Ferenc, Károly, József) névre kereszteltek. 
A rra a h írre, hogy atyja azonnal ki is nevezte a 19. számú győri 
gyalogezred tulajdonosának és ezredesének, a győri bakák azonnal 
nemzeti zászlókkal ékesítették kaszárnyájukat s a kapu felett kivi
lágították M agyarország cím erét. G rillparzer azonban, ki a régi 
rendszerért, az egységes A usztriáért rajongott, R udolf születésére 
ezt a verset írta :

«Gyermekkorom tisztasága szivemből kihalt-e?
Csodás dal volt akkor nekem az a G olt erha lte !

M é g  a vészben is hallottam: harci riadón át,
Aáessziről, de érthetően ez angyali nótát.
S megvínűlve, eltörődve ma is vigasztalt e 
Nagy rem ényre jogosító régi G ell erhalle!))

Nem sokára ism ét harci riadón át hallatszott «az angyali nóta». 
7 7 7 . JSapoléon francia császár 1859. újesztendő napján a külföldi 
követek fogadtatása alkalmával azt m ondta báró H übner osztrák 
követnek, hogy kormányaik nem élnek ugyan olyan jó barátságban 
m int azelőtt, a császár irán t azonban személyes érzelmei nem vál
toztak. Ebből mindenki háború t jó so lt ; és csakhamar bebizonyúlt, 
hogy a franciák segíteni fogják Viktor Ľmánuel szárdiniai királyt 
O sztrák-O laszország elfoglalásában és O laszország egyesítésében. 
Buol osztrák külügym iniszter április 19-én m egírta Cavour szárdiniai 
m iniszternek, hogy a császár, ha máskép nem lehet, fegyverrel 
vívja ki igazságos jogait. A  császár a lom bardok vaskoronáját 
ápr. 22-én egy csapat magyar huszárral M onzából az erős M anto-
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vába v ite tte ; azután öcscse, M iksa főherceg helyett gr. Gyulai 
Ferenc táborszernagyot te tte  meg O sztrák-O laszország (Lombardia 
és Velence) polgári és katonai kormányzójává s ápr. 27-én tudatta  
a g ró f parancsnoksága alatt álló hadsereggel, hogy fegyverrel küzdi 
ki jogait. «Rajtatok áll — úgym ond, hogy a győzelm et A usztria 
szeplőtlen zászlaihoz csatoljátok.» M ásnap a magyarokat szólította 
szabad csapatok állítására s ugyanakkor valamennyi népével tudatta, 
hogy Szárdinia ellen háború t indíto tt. K ijelentette, hogy ismeri 
lépése jelentőségét; uralkodói gondjai sohasem nehezedtek rá 
súlyosabban. A háború t az em beriség ostorának ta rtja ; de az ural
kodó szívének hallgatnia kellett, hol már csupán a becsület és a 
kötelesség parancsol. «Komoly idők vonúltak már el a korona 
fölött, melyet őseimtől szeplőtlenűl ö rö k ö ltem ; hazánk (t. i. 
A usztria) dicső történelm e tanúskodik, hogy a Gondviselés, ha az 
em beriség legfőbb javait fenyegető felforgatás árnyai e világrész 
fölött elterjedéssel fenyegettek, gyakran A usztria kardját használá, 
hogy villámával amaz árnyakat elszéleszsze. Ismét oly kor előestéjén 
állunk, midőn minden meglevőnek fölforgatását többé nem párt- 
felekezetek által, hanem trónokról akarják a világba szórni . . . 
Hozzátok pedig, én népeim, kik az örökös uralkodó ház iránti 
hűségetek következtében a földgömb népeinek példaképei vagytok, 
hozzátok megy fölhívó szavam, hogy a k itö rt harcban a rég  bebi
zony íto tt hűséggel, odaadással és lelkesedéssel álljatok mellém. 
Fiaitokhoz, akiket hadseregem sorába hívtam, én, haduruk, fegyver
köszöntésem et küldöm. Büszkén tek in thettek  reájok: kezükben 
A usztria sasa magasan és tiszteltetve fog fönn lengeni. Istennel a 
hazáért!»

«Ti nem tartoztok  hűséggel Ferenc Józsefnek! — szólt a 
hadsereg m agyar katonáihoz Kossuth Lajos. Ferenc József nem 
királya M agyarországnak. Törvényeink szerint a magyar hűséggel 
csak törvényesen koronázott királyának tartozik. Ferenc Józsefnek 
idegen erőszakkal szerzett hatalmát sem koronázás, sem választás 
nem szentesíti . . .  T i a nem zetnek tartoztok  engedelmességgel,
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m ert hűséggel a hazának ta rto z to k .» Deák Ferenc azonban figyel
m eztette Giaconellit, hogy M agyarország nem akar forradalmat. 
«Abban úgym ond — mind egyetértünk, hogy a korona az 
osztrák császár fején legyen, m int m egegyeztek őseink is, kik 
Bécsből választották királyaikat oly magas politikai okokból, melyek 
ép oly fontosak, hathatósak ma is, m int akkor voltak.« M ert 
M agyarország csak egy nagy birodalommal szövetkezve állhat meg. 
«E z volt mindig (t. i. 1526 óta) az ősök politikája s ezt követték 
unokáik. Fia A usztria M agyarország jogos igényeit kielégíti és 
holnap háború t izén Olaszországnak, a M incionál megismétlődik 
az a jelenet, a mi M ária Terézia idejében történt.«

M agyarországban A lbrecht főherceg helyett ideiglenesen gróf 
Flaller vette át a korm ányt. M ájus 13-án a császár Rajner fő
herceget fölhatalmazta, hogy nevében és távollétében bizonyos 
megszorításokkal, teljes értékű rendeleteket bocsásson k i ; s ő maga 
29-én az olasz csatatérre indúlt Vilmos főherceg, Fless táborszer- 
szernagy, gr. G rünne főhadsegéd stb. kíséretében. Veronában, mint 
középpontban azonnal szervezni kezdte a m egszaporodott haderőt. 
Junius 4-én gr. Gyulai M agentánál épen aznap vesztett csatát, a 
mely nap Bécsben Rauscher bíbornok a császárné, a császári család 
s a m iniszterek jelenlétében, fényes körm enetben kért áldást a 
császárra és a hadseregre. A  császár azonban Veronában (jun. 9.) 
háza és a «haza» nevében mégis köszönetét m ondott seregének; 
m ert «megemlékezve régi hírnevéről, a magentai harcban a tú l
nyomó ellenséggel szemben m egm utatta, m it képes tenni a hősi 
bátorság és a köteles odaadás érte és a hazáért. « G yulait azonban 
junius 17-én saját kérelm ére fölm entette a fővezérlettől s más
nap — Fless táborszernagy táborkari főnöksége mellett ő maga 
lett a fővezér.

Főhadiszállását Veronából 20-án Villafrancába, 23-án a M incio 
partjára, Villeggioba te tte  át. 24-én Solferinonáí ü tközö tt meg a 
franciákkal és az olaszokkal. Reggel 6-tól este 6-ig lóháton szaka
d a t la n t  a leghevesebb golyózáporban in tézkedett s vizen és egy
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darab kenyéren kívül nem vett magához egyéb frissítőt. M ikor 
azonban 20,000 em bere elesett, a leghevesebb záporban maga is 
Valleggioba s onnan este félhétkor Villafrancába m enekült. M ásnap 
hajnalban 4 — 6 órakor már szem lét ta r to tt a csatából m enekülők 
fö lö tt; b á to ríto tta  m indnyájukat, megajándékozta a legvitézebbeket 
és csak reggel félhétkor (külön vonaton) ment tovább Veronába, 
melynek parancsnokságát már 22-én b. Urbán Károly altábornagyra 
ruházta. Julius 6-án 111. N apoléon császár F leury  tábornok útján

itt kérte meg, hogy Villafrancába menjen a fegyverszünet fö lté te
leinek megbeszélésére. E gy francia fregát és egy gőzbrigg aznap 
már Fiume kikötőjében j á r t ; híre fu to tt, hogy követni fogja a 
hajóhad s francia-olasz hadakat szállít partra M agyarország föl
kelésének szervezésére. 8-án a francia-osztrák m egbízottak Villa- 

francábnn m egkötötték a fegyverszünetet, 9-én pedig a két császár 
ugyanott Guadini M orelli házában tanúk nélkül találkozván, még
állapodtak az előleges béke föltételeiben, a melyeket Ferenc József 
11-én este 8-kor Veronában, 10-kor pedig N apoléon Valleggioban 
alá is írt. «Szegény Olaszország!» kiálto tt föl Viktor Emánuel a 
hír hallatára. A usztria elvesztette Lom bardiát egészen a Ticinoig.
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A császár a hadsereghez jul. 12-én in tézett köszönetében kijelen
te tte , hogy szövetséges társai nem lévén, csak a politika kedvezőtlen 
viszonyai e lő tt hátrál meg, m ert katonái vérét, népei áldozatait 
nem akarja sikertelenül igénybe venni.

Julius 15-én a császár már Laxenburgból tudatta  népeivel, 
hogy Lombardia legnagyobb részét elvesztette. «Ha — úgym ond — 
a m egengedhető, a korona méltóságával, valamint az ország becsü
letével és jólétével összeférő engedmények m értéke kim erült s a 
békés kiegyenlítés minden kísérlete hajótörést szenvedett: akkor 
többé nincs választás és kötelességgé válik, a mi kikerülhetetlen.» 
D e a tö rté n t erőfeszítések és áldozatok után m ost legalább ismét 
biztosítva látja a béke áldásait, melyek «előtte kétszeresen nagy- 
becsűek, m ert megadják neki a szükséges időt, hogy ezentúl egész 
figyelmét és gondját háborítatlanúl szentelhesse a maga élé tű zö tt 
feladat sikeres megoldásának.» Ez a feladat abban állt, hogy 
«Ausztria belső jó lé té t és külső hatalmát gazdag szellemi és anyagi 
erőinek célszerű kifejtésével, valamint a törvényhozásban és köz- 
igazgatásban korszerű javításokkal tartósan megalapítsa.»

E rre  valóban szükség volt. A  régi rendszer oszlopos emberei 
egym ásután szálltak s írb a : Schwarzenberg herceg 1852. április 5-én, 
Haynau 1853. márc. 14-én, J^aáetzky 1858. januárius 5-én, János 
főherceg 1859. jun ius 11-én, Jellachich 1859. május 19-én és — 
valamennyiök nagym estere — Metternich 1859. junius 1 i-én. M ost, 
1859. augusztus 21-én, báró Bachot a császár, «a neki és az állam
nak évek hosszú során át fáradhatatlan buzgalommal és hű oda
adással te tt  szolgálataiért» teljes elösmeréssel fölm entette a belügy- 
m iniszterségtől.

«Ha én Ferenc Józsefnek vagyok - -  szólt egy híres orosz 
államférfiú, — felhúzattam  volna Bachot azon a helyen, a torlaszo
kon, ahol olyan vitézül harcolt az osztrák uralkodóház e llen ; de 
ha már a lovagias császár ifjú, jó szívével s veleszületett kegyes
ségénél fogva m egkegyelm ezett neki, azt valóban csodálom, hogy 
olyan kétségtelenül okos uralkodó ilyen egyént hogyan ajándékoz
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h a to tt meg teljes bizalmával s hogyan tehe tte  ő t kegyeltjévé, való
ságos táltosává.» E z t az adatot g ró f Széchenyi István ta rto tta  fenn 
Blickjében, mely névtelenül épen akkor jelent m eg; megsemmisítő 
bírálattal sú jto tta  Bachot és egész rendszerét, az úgynevezett 
Bach-korszakot s nem csekély része volt annak m egbuktatásában. 
«Ha m eggondolom — írta  a bukás után két héttel g ró f Desseffwy 
Em il báró Jósika Sam uhoz, — tíz év óta m ennyire csalták a 
császárt, mennyi téveszm éket kürtő itek  a fülébe m int axióm ákat: 
nincs rem énységem , hogy ha m int Chrysostom us (Aranyszájú Szent 
János) fogsz is szólani, nevezetes benyom ást tehess, hacsak G rünne 
által ki nem viszed, hogy négyszer-ötször beszélhess fesztelenül és 
hosszasan a császárral; és ekkor a legnagyobb szelídséggel és nyá
jassággal a formákban, de a legnagyobb hatálylyal a dolgokban, 
rendszeresen nem igazítod meg eszm éit . . . Én részem ről nem 
szólnék, hacsak eleve föl nem szabadítana, hogy mondhassak mindent, 
amit lelkiösm eretem  az ő javára kimondani parancsol.»

Márki : J. Ferenc József. 7



y.

KÍSÉRLET AUSZTRIA ÚJJÁSZERVEZÉSÉRE.

A  ném etesítés vége. A pro testánsok  vallásszabadsága. N em zeti tüntetések . B artakovics 
érsek  áldom ása. A z ifjúság. G ró f Széchenyi István halála. B enedek  Lajos korm ányzósága. 
M agyarok a birodalm i tanácsban . A z 1860. o k tó b e r huszadiki d iplom a. M agyarország  
helye  A usztriában . Deák, E ö tvös és Teleki a császárnál. A császár intelm e a hely reá llíto tt 
várm egyékhez. Az országgyűlés összehivása. Az j 8 6 j . febr. 26-i a laptörvény. Szatm árvár- 
megye óvása. B enedek  fenyegetése. Bism arck tanácsa. Az országgyűlést g ró f  A pponyi 
G yörgy, a birodalm i tanácso t a császár ny itja  m eg. A két trónbeszéd . Deák első felirata 
és a felirati vita. E lu tasító  leirat. D eák m ásodik felirata és óvása. A z országgyűlés fel

oszlatása. {1859 1861.)

G ró f 7 \echberget, az új m iniszterelnököt, g ró f Dessewjfy Emil 
már 1859. augusztus 14-én figyelm eztette, hogy a bajokból való 
szabadulásra «nincs más orvosság, m int ha a császár hűtelen lesz 
nevéhez, de hű marad jelleméhez. Se annyira önkényesen és me
reven, m int (nagyapja) Terenc császár, se annyira központosítólag 
és ném etesítőleg, m int József császár, hanem erőteljesen és bátran, 
m int Terenc József császár: és minden jóvátehető még Ausztriában.»

M agyarországnak volt is oka félnie a németesítéstől, m ert az
1854. dec. 9-én kelt császári rendelet értelm ében a középiskolák 
felsőbb osztályaiban ném etül kellett tanítani s így az ifjúság előbb- 
u tóbb  elném etesedett volna. Annál nagyobb öröm et okozott, hogy, 
a m int a magyar lapok épen Szent István napján közölték, a csá
szár 1859. julius 20-án az iskolák gazdáira, az egyházakra és tes
tü le tekre  bízta a tanítás nyelvének megválasztását. Term észetesen, 
a legtöbb iskolában azonnal magyarul fo lytatták  a tanítást, de a 
pesti egyetem en csak i860, novem ber 18-ától fogva taníthattak 
magyarul. E z t az öröm et m érsékelte az 1859. szeptem ber elsején 
kiadott nyílt parancs, mely a régi törvények mellőzésével önké
nyesen szervezte a magyarországi ev. ref. és ágostai egyházak 
belső ügyeit, iskoláit s az államhoz való viszonyukat. Az egyház- 
kerületek  m indenütt tiltakoztak. A  tiszántúli egyházkerület okt.
8-án keresztényi bátorsággal kimondta, hogy midőn a császárnak



KÍSÉRLET AUSZTRIA ÚJJÁSZERVEZÉSÉRE. 99

«a földiekből megadjuk, a m it alattvalói kötelességünk parancsol: 
ugyanakkor Istennek is meg kell adnunk az engedelm ességet s 
lelkiösm eretünk szabadságát, vallásos m eggyőződésünket, melyek
ről Istennek tartozunk számolni, hatalomszónak feladnunk nem 
szabad.d Kínos lelki harcukban, hogy tudniillik az Istennek vagy 
a császárnak engedelmeskedjenek-e, «az elesés ellen nem találtak 
más támaszt, m int a kérelem gyöngéd, de i t t  egyedül m egtartható 
árbocát.» M ivel tehát parancsát végre nem hajthatták, a császárt 
annak visszavonására kérték. Igazságszeretetétől várták, hogy «meg
adja három millió hű alattvalójának a lelki békességet és nyugal
mat, mely őket egyedül boldogíthatja, drágább lévén a lélek, 
hogysem a test. Vallásos béke és lelkíösm eret szabadsága nélkül 
ez áldott hon minden gazdagsága sem adhat bo ldogságot.» A  kor
mány épen eznap (okt. 8.) tilto tta  el a további egyházi ülések 
ta rtásá t; mégis m egtarto tta  valamennyi. M időn i860, januárius 1 i-én  
D ebrecenben a tiszántúliak a nagytem plom ban tanácskozni kezdtek, 
a megyefőnök biztosa, Hanko Leó, ezt a gyűlést «ő felsége, a császár 
nevében bezárta.» «Én pedig — válaszolt Balogh P é ter püspök — 
a m indenható líristen nevében m egtartom .» S a tagok kijelentették, 
hogy mindnyájan készek meghalni vallásukért és szabadságukért.

A  kormánynak, mely a szólásszabadságot idáig semmibe sem 
vette, lassankint különben is meg kellett szoknia az őszinte, nyilt, 
férfias beszédet. 1857. ok tóber 27-én J^azinczy Ferenc születése 
százados ünnepén, m elyet azután az ország minden valamire való 
városában megültek, az akadémiában báró Eötvös József a kény
urat látta Nagy Sándorban, ki Ázsiának Hellász nyelvét, de Hel- 
lásznak Ázsia erkölcseit adá s Ázsia népeit a görögökkel egy 
egészszé akarta összeolvasztani. Em lékeztetett a nagy, dicső Rómára, 
mely a midőn minden népet rabigába fűzött, a szolgaságot oly 
általánossá te tte , hogy az végre reá is e lte rjedett; s mely a Sci- 
piók és G racchusok nyelvét csak azért kényszerítette alattvalóira, 
hogy az az egész földön a legaljasabb, legszolgaibb érzések kife
jezésének egyedüli közlönye legyen.

7 '
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M indenki tud ta, hogy Ázsia népei alatt a m agyarokat kell 
érteni, a kiket az önkényes uralom  nyelvökből, erkölcseikből, jogaik
ból kiforgatni akar. Ennél is nagyobb feltűnést kelte tt Bartakovics 
Béla egri érsek áldomása, melyben nov. 8-án a Scitovszky herceg
prímás aranym iséjét követő lakomán Jílbrecht főherceg fülehalla- 
tára sürgette , hogy a nem zet nevében erélyesen szóljon, m ert a 
nem zetnek nincs alkotmánya és koronás királya. A lbrecht főherceg 
haragosan távozott kíséretével, a Pesti N apló szerkesztőjét pedig, 
Király Pált, az eset leírása m iatt pörbe  fogták és csak i860, 
április 18-án m entették  föl.

Elkezdődtek már az útcai tüntetések is. A  pesti egyetemi ifjú
ság 1859. dec. 15. zajongott, m ikor a rendőrség  nem engedte 
m egtartani a bányakerületi ágostai evangélikus konvent ü lését s 
i860, március 15-én meg akarta koszorúzni az 1849. évi vértanúk 
sírját. A  katonaság so rtü ze t adott, melynek Torinyák Géza jog
hallgató áldozatul esett. Tüntetésszám ba m ent az is, hogy orszá
gosan divatba jö tt  a m agyar ruha, magyar szó, magyar irodalom, 
m agyar nóta. S ő t maga a fájdalom is, a mely egyetlenegy családba 
olvasztotta össze a nem zetet, m ikor az az «egy szó nyilallott a 
hazán keresztül», hogy «Széchenyi m eghalt! Széchenyi halott!»  
i860, m árcius 3-án rendőri m otozást ta rto ttak  «a legnagyobb ma
gyarnál», április 8-án halva találták s 11-én a nem zet — Arany 
szerint — szent döbbenéssel om lott le sírján, hol félve ism ert a 
sújtó  karra. De fölkelt: a fájdalom megvigasztalta.

«Egy nemzet gyásza nemcsak leverő:
Nép, mely dicsőt, magasztost így magasztal.
Van élni abban hit, jog és erő!»

E z t az események csakhamar igazolták.
A  császár, hogy értesüljön birodalm a különböző tartom ányai

nak (tehát — akkori fogalmak szerint — hazánknak is) kivánatai- 
ró l és szükségeiről, m árcius 5-én összehítta  a birodalmi tanácsot 
(a R eichsrathot) s «m egerősítette» azt 38 új tag kinevezésével.
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Á prilis 19-én Jllbrecht főherceget fö lm entette M agyarország fő
kormányzósága alól, m elyet tíz esztendeig viselt s helyébe a sop
roni születésű Benedek. Lajos táborszernagyot (1804— 81.) nevezte 
ki. Azonnal tud tára adta, hogy visszaállítja a m. kir. helytartó- 
tanácsot (a mi ju lius elsején meg is tö rtén t)  és összehíjja a megye
gyűléseket, sőt kellő előkészület után az országgyűlést is. M agyar- 
országnak tehát olyanforma igazgatást és önkorm ányzatot akart 
adni, a m ilyen 1848 e lő tt volt. A znap, a melyiken (ápr. 23.) az 
új kormányzó Bécsből Pestre jö tt, Pest azért halasztotta el József 
nádor szobrának leleplezését, m ert — hivatalos értesítés szerint — 
azon a császár is jelen akart lenni. 25-én Benedek kijelentette, 
hogy m int a császárnak föltétlenül hű régi katonája s m int e hon 
fia, minden erejéből, teljes odaadással azon lesz, hogy fejedelme 
jóakaró szándékait az ország javára lelkiösm eretesen valósítsa. Ezek 
a szándékok azonban aggasztották a nem zetet, m ert a császár 
Bécsben junius 1. azzal ny ito tta  meg a birodalmi tanácsot, hogy 
ügyelnie kell a birodalom egységére. «A birodalom  egyes részei
nek érdekei a legbensőbben összeszövődtek egymással -— szólt a 
képviselőkhöz. — Az egyes tartom ányok valódi érdekeinek közös
sége és kölcsönös hatása olyan tények, a melyek ezer szállal fűz
ték  erős kötelékbe az egész birodalmat. M inden kísérlet, a mely 
ezt a köteléket lazítani akarja, hátrányos volna az egészre s ré 
szeire; szellemi s anyagi tekintetben egyaránt akadályozná a foly
tonos fejlődést.» A  birodalmi tanácsban néhány m eghívott magyar 
is rész tvett; azonban m indjárt a megnyitás napján kijelentették, 
hogy csak saját jószántukból s nem m int M agyarország képviselői 
jelentek meg. G ró f Barkóczy János jun ius 21-én tiltakozo tt az 
ellen, hogy M agyarországban az egy millió német nyelve legyen 
hivatalos a tizennégy millió nem -ném ettel szem ben; s nemcsak a 
gyűlésben, hanem az uralkodó elő tt is megmondta, hogy M agyar- 
országot nem lehet úgy igazgatni, m int A usztriá t s hogy a m os
tani magyar közigazgatásnál jobb volt a K ossuthé. Rajta kívül 
g ró f Andrássy G yörgy, g ró f A pponyi G yörgy, Korizmics püspök,
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gróf M ajláth, Szögyéni, T operczer s a birodalmi gyűlésnek talán 
legjobb szónoka, g róf Szécsen Antal minden alkalommal felszó
laltak szerencsétlen hazájok érdekében. Szeptem ber 22— 26-án 
különös hévvel sürgették  a magyar alkotmány helyreállítását. A  mi
kor az egyik osztrák képviselő m egjegyezte, hogy nem lehet vál

toztatni olyan törvénye
ken, a melyek tíz  év óta 
állanak fenn, g róf Szécsen 
figyelm eztette, hogy még 
úgy sem lehet változtatni 
olyanokon, a mik száza 
dok óta a nem zet kincsei. 
A szeptem ber 27-iki sza
vazásnál ((a magyar p ro 
gramra» győzött, vagyis 
a javaslatot a magyarok 
módosításaival fogadták el. 
A búcsúfogadtatáson a csá
szár m egdicsérte a gyűlés 
hazaszeretetét és alatt
valói hűségét; de ez alatt 
A usztria  iránt szerzett 
«érdem eit» é rte tte .

A birodalmi tanács 
javaslatainak figyelembe

vételével a császár a z  október 20-án kiadott diplomában újból rendezte 
az osztrák birodalom  belső államjogi viszonyait. ((Uralkodói tisz té t 
teljesíti — úgym ond — mikor országai és népei visszaemlékezéseit, 
jogérzetét és jogigényeit a birodalom  tényleges szükségeivel kiegyen
lítve összekapcsolja és a z  általa adományozott vagy ism ét felélesztett 
szerkezetek jó tékony kifejtését és m egszilárdítását teljes bizalom 
mal adja át népei m egérett belátásának és hazafiúi buzgóságának. 
Áldásos felvirágzásukat a M indenható  kegyelm étől és oltalm ától

BENEDEK TÁBORSZERNAGY.



reméli, kinek kezében nyugszik a fejedelmek és népek sorsa és a 
ki az ő atyáskodó gondoskodása mély és lelkiösm eretes komoly
ságától áldását megtagadni nem fogja.»

M ély és lelkiösm eretes komolyságát, atyai igaz jószándékát a 
magyarok is elösm erték; de az uralkodó tiszteletrem éltó  személye 
kedvéért sem adhatták cserébe ezeréves alkotm ányukat ezért a 
fejedelmi ajándékért. Ha szívesen láttak volna is maguk mellett 
egy erős, hatalmas A usztriá t, annak csak hűséges szövetségesei és 
nem alárendelt tagjai akartak lenni. E lső olvasásra látták, hogy 
az október 20-i alkotm ányt hazájok önállása és szabadsága szem
pontjából nem fogadhatják el, m ert, M agyarországot is odaértve, 
egynek és oszthatatlannak m ondotta az osztrák birodalmat, m ely
nek parlam entjében, a birodalmi tanácsban, M agyarország s a 
hozzákapcsolt részek követeinek is meg kellett volna jelenniök. 
V isszaállította a magyar királyi és az erdélyi udvari kancelláriákat, 
de a magyar kancellárt a birodalmi m inisztérium  tagjává te tte  s 
a birodalmi közoktatási tanács hatáskörét M agyarországra is k ite r
jesztette. Az új kancellárhoz, báró Vety M iklóshoz in tézett kéz
irata szerint M agyarország alkotmányos intézm ényeit helyreállítván, 
koronázó országgyűlést fog tartani s elösmeri a magyar államjog
nak azt az ősrégi elvét, hogy a törvények hozásának, magyarázá
sának vagy m egszüntetésének jogát a törvényes fejedelem s az 
ország törvényesen összegyűlt rendjei csak közösen gyakorolhat
ják s azonkívül nem eszközölhetik. Azonban a magyar ország- 
gyűlés elé jövendőre csak azok a tárgyak (belügy, vallás-, közok
tatás- és igazságügy) tartoznak, a mik nincsenek fentartva a b iro 
dalmi tanács számára. Az 1848. évi törvényeknek négy (Vili., IX., 
X., Xlll. cikkelyét) elösm erte, a több it azonban az országgyűlésen 
átvizsgáltatni, esetleg m egszüntetni kívánta. E bben a tekintetben 
a primáš elnöklete alatt Esztergom ban tartandó értekezlet tegyen 
javaslatot. A  várm egyéket régi határaik közt visszaállította s a 
magyar nyelvet az igazgatásban, igazságszolgáltatásban és részben 
a tanításban hivatalosnak nyilvánította. Egyúttal m egtiltotta, hogy
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a nemzetiségek és a nyelvek különbsége m iatt súrlódások tám ad
janak. M eg ígérte  a Szerb-vajdaság és a Tem esi-bánság visszakeb- 
lezését s hogy H orvát- és É rdélyországot szintén alkotmányosan 
igazgatja.

Benedek főkorm ányzó boldognak érezte magát, hogy okt. 21 -én 
ő je len thette  először az ország törvényes, alkotmányos «szerke
zetei» visszaállítását. E rősen h itte, hogy a király atyáskodó te tté t  
m indenütt hálás elismeréssel fogadják. «Ennek a vitéz nem zetnek 
történeti jellemében fekszik az uralkodóház és a királyi szék irán t 
való hűség, ragaszkodás. Abban fogom becsületes szándékim nékem 
legdrágább elism erését szemlélni, ha elm ondhatom : hazámfiai m eg
érte tték  a legkegyelmesebb fejedelem atyai szándékait és hallgat
tak a katonai parancsnokra. Fölm entették ő t attól a szükségtől, 
hogy a rendet a hatalom eszközeivel tartsa fel.» Azonban nem 
m entették  föl; m ert az ifjúság Pesten okt. 23-án beverte azoknak 
ablakait, a kik az októberi diploma öröm ére világítottak s a kato
naság szuronyszegezve kergette  szét a tün te tőket. M indazáltal, 
m ikor novem berben Benedek megvált a korm ányzóságtól, Székács, 
a híres superintendens, Lukács evangélista szavaival (XIX., 38.) 
úgy üdvözölte a búcsúlakomán, m int a jeruzsálemi nép a falai 
közé vonuló M egváltó t: Benedictus, qui venit in nom ine Domini, 
Benedek az ú r nevében jö tt  hozzánk.

A király, a hogy lelkesedésében Benedek már okt. 21 -én 
nevezte a császárt, okt. 30-án nemcsak a magyar zászlósurak és 
főispánok egy részét nevezte ki, hanem a két ideiglenes korona
ő r t  i s : g ró f Károlyi G yörgyö t és báró Prónay A lbertet. A főis
pánok egy része azonban (pl. g róf Andrássy G yula, T isza Kálmán 
és Lónyay M enyhért) nem fogadta el a m egbízatást; az eszter
gomi értekezlet pedig decem ber 18-án kijelentette, hogy az ország- 
gyűlést nem az elavult 1608 : I., hanem egyesegyedül az 1848 : V. 
törvénycikkely alapján kell összehíni, ho lo tt az uralkodó ettől 
idegenkedett. Az elnök azonban, a hercegprím ás, maga is h irdette , 
hogy az 1848. évi törvények alapjára kell állani. «Nem tudom
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úgym ond — hazámat a királytól, a királyt hazámtól elkülönítni. 
Az elsőt úgy, m int a másodikat szívemből szeretem  s m ert sze
retem , boldognak akarom látni m indakettőt.»

Az uralkodó decem ber 16-án helyreállíto tta a m. kir. hely
tartótanácsot, 2 i-én  in tézkedett E rdély  újraszervezése iránt, 27-én 
visszacsatolta a Szerb-vajdaságot és a Tem esi-bánságot M agyar- 
országhoz és ugyanaznap fogadta Deák Ferencet s báró Eötvös 
Józsefet. Deák őszintén m egm ondta az uralkodónak, hogy a ma
gyarok semmi szín alatt sem jelenhetnek meg a birodalmi tanács
ban, a közös országgyűlésen. M egnyugtatni igyekezett, hogy a 
legvitásabb két kérdésben, a pénz- és hadügyben is hajlandó az 
ország kiegyezni Ausztriával. Eötvös viszont azt terjesz te tte  elő, 
hogy a magyar alkotm ányt teljesen helyre kellene állítani, az 
Ausztriával közös ügyeket a két országgyűlésen egyetértőén sza
bályozni, végre pedig alkotm ányt és közös parlam entet adni N ém et
országnak is, melynek elnöke az ausztriai császár.

Deák a kihallgatás után megvallotta Vay kancellárnak, hogy 
az uralkodót egészen másnak képzelte. Nemcsak esze van, hanem 
szíve is. M eglepte, mily alaposan ösmeri az ügyeket s mily Jelki- 
ösm eretesen tárgyalja azokat. Az uralkodó viszont b iztosíto tta  
Vayt, hogy Deák tető tő l-ta lp ig  becsületes, erős m eggyőződésű 
ember. «És — úgym ond — milyen a logikája! Csakhogy sokat 
ta r t kivihetőnek, a mi alig leküzdhető akadályokba ütközik.» Deák 
azonban nagyon is jól ism erte az akadályokat. A  találkozásról 
(1861. jan. 9.) azt írta  sógorának, hogy M agyarország helyzete 
sohasem volt kétesebb, m int m ost; még akkor is, ha mind a két 
rész a legjobbat akarná: fenn önkényuralmi, lenn forradalmi célok 
nélkül. A  nem zet vezére azonban decem ber 27-e óta b ízo tt az 
uralkodó jóindulatában, pedig csak ettől várhatta a kedvező for
dulatot, m ert A usztriában még m indig annak kellett tö rténnie, a 
m it a császár akart. Ennek, de egyúttal a fordulatnak tanulságos 
példája a g ró f Teleki László esete. A gró f a m agyar szabadságharc 
után külföldre m enekült, s buzgó híve, igazgatósági tagja le tt az



emigrációnak, mely Kossuth Lajos vezetése alatt idegen segítség
gel akarta fölszabadítani M agyarországot, M időn m ost rokonai 
látogatására D rezdába m ent, a szász korm ány dec. 17-én elfogatta 
és dec. 29-én kiszolgáltatta Ausztriának, mely osztrák bíróság elé 
állította. Teleki, m int hajdan Zrínyi, Frangepani, Nádasdy, 1J. Rákóczi 
Ferenc, kijelentette, hogy csak a törvényes hazai bíróságnak fog 
felelni. Ekkor a császár az év utolsó napján magához hívatta. 
M inden t tudok — szólt — a mit ön tizenegy év óta ellenem és

házam ellen te t t ;  ismerem az ellen
séges indulatot, a m elyet irányom 
ban tanúsíto tt. M egbocsátok önnek. 
Szabadon járhat az országban, a m erre 
akar; de egyelőre tartózkodnia kell 
minden politikai tevékenységtől.»
Egy hét múlva (1861. jan. 7.) meg
kegyelm ezett mindenkinek, a ki 
1859. januárius elseje óta az ok tó 
beri ((alkotmány» kibocsátásáig kor
m ányrendszere ellen izgatott.

Az uralkodó 1861. januárius
16-án komolyan figyelm eztette a 
nem zetet, hogy kiegyenlítésre, békü- 

lésre való törekvését jóakarattal, közremunkálással kell viszonoznia 
tartalékgondolatok és szenvedélyes túlhajtások nélkül. M ások ugyan 
mást tanácsoltak, de ő visszaállította egyebek közt a vármegyéket is; 
m ert úgy hitte, hogy bizalom bizalmat kelt s hogy nyilt szándéka
egy nem esindulatú és politikai tek in tetben  é re tt nemzetnél elös-
merő méltánylásra és becsületes tám ogatásra talál. Azt azonban nem 
tű rheti, hogy a vármegyék bizottsági tagoknak válaszszanak meg 
olyanokat (m int K ossuth, Klapka, sőt Garibaldi és N apoléon herceg), 
a kik az ő birodalmának és házának engesztelhetetlen ellenségei; 
nem tű rheti, hogy az adófizetést megtagadják, nem zetőrséget állítsa
nak, a kormánynak ne engedelmeskedjenek stb. M agyarország
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alkotmányos fejlesztése iránt te tt Ígéretét másolhatatlanúl m egtartja, 
de a forradalmi törekvéseknek egész hatalmával ellenáll, a vármegyék
nek minden ilyes törekvésre m utató határozatait megsemmisíti s az 
ellenszegülő vármegyék üléseit betiltja, bizottságaikat feloszlatja, 
hogy M agyarországot meg
óvja újabb viharoktól.

M aga a prímás elnö
költ Esztergom  vármegye 
közgyűlésén, mely ez ellen 
már 21-én fölírt s azután 
egy hónapig rendre tilta 
koztak a vármegyék a tö r 
vénytelen adószedés, a ren 
deletekkel való kormány
zás ellen. A császárt arra 
sürgették , állítsa helyre 
teljesen az 1848. évi alkot
mányt, lakjék közöttük, 
értse meg és szeresse a 
nemzetet. «Felségednek — 
írta Somogyvármegye — 
van ereje és anyagi hatalma, 
hogy törvényes m űködé
sünk teréről letiltson; de 
nincs és nem lehet hatalom, 
mely annak törvénytelen 
betöltésére valaha kénysze- 
ríthessen.» ((Felséges úr! — 
szólt viszont Arad vármegye. — A történelem  tényeit emberi erő 
meg nem változtathatja; azon férfiak (t. i. a bizottsági tagoknak 
választott K ossuth, Klapka stb .) alakját eltörölni nem lehet a história 
lap járó l; utódaink tisztelettel említik fel nevöket és ma édes ragaszko
dással várja a nemzet, hogy keblére szoríthassa őket: a haza hű fiait.»

1. FERENC JÓZSEF 1861-ben.
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Szögyéni Jffarich László második kancellár egykorú följegyzése 
szerint maga a császár «nem neheztelt az országra; a kitörő  bosszúság 
term észetes következésének vélte a rendetlenséget és rem élte, hogy 
m inden rendbe jő az országgyűlés után.» «Nem bírom  — jegyezte 
meg Szögyéni — eléggé magasztalni Ferenc József tiszta felfogását, 
m éltányosságát és jószándékát. M ind  személyekről, mind dolgokról 
olyan elfogulatlan ítélete  van, hogy valódi örömmel dolgozik vele 
az em ber . . . Kár, hogy az ország ezen úrnak fényes tulajdonait 
nem ism eri; és még nagyobb kár, hogy a z  eddigi környezet miatt 
ezen tulajdonoknak nagyobb hatása nem lehetett, ső t közfalat emel
tek közte és a népek között, m elyet lebontani nehéz munka lesz.»

Februáriusban változott a környezet s azonnal m egkezdte a 
lebontásnak keveset ígérő munkáját.

A  császár febr. 4-én új birodalmi m inisztérium ot nevezett ki, 
melynek elnöke maga J^ajner főherceg volt, lelke Schm erling lovag 
s három m agyar tagja: báró Vay M iklós, g róf Szécsen Antal és 
és M ecséry. Az ő feladatuk le tt volna, hogy helyrehozzák mindazt, 
a mit Bach tíz esztendő alatt e lron to tt, összebonyolított, vagy 
tönkre  ju tta to tt. T íz  nap múlva (febr. 14.) az uralkodó a minisz
térium  javaslatára összehítta a magyar országgyűlést megkoronáz- 
tatása, a nádorválasztás és a végett, hogy a rendekkel és képviselők
kel az ország boldogságának növeléséről és a közjó gyarapításáról 
tanácskozzék. M eghagyta, hogy a követeket az 1848 : V. törvény
cikkely értelm ében válaszszák. Februárius 26-án azonban kiadta a 
birodalmi képviseletről szóló alaptörvényt. E nnek értelm ében a 
birodalom  közös országgyűlése a teljesen újjászervezett birodalmi 
tanács (Reichsrath). Tagjait az urak házába a császár nevezi ki, a 
követek házába pedig az egyes országgyűlések választják; és pedig 
a 343 képviselő közűi M agyarország 85-öt, E rdély  26-ot, Horvát- 
és Tótország 9-et, hazánk három  országgyűlése tehát összesen 
120-at választ. A  birodalm at közösen érdeklő had- és pénzügyek 
kivétel nélkül a birodalm i tanács elé tartoznak.

Szatm árvármegye m árcius 18-án óvást te t t  ezen pátens (császári



nyiltparancs) ellen, amely «hallatlan vakmerőséggel akarja meg
semmisíteni ősi akotm ányunkat» s előre is törvényteleneknek és 
semmiseknek jelen tette  ki a birodalmi tanácsnak hazánkra vonat
kozó minden végzését. Ilyen volt a hangulat országszerte, mire 
Benedek táborszernagy márc. 24. a hadsereghez és a képviselő- 
választásra jogosíto tt katonákhoz in tézett kiáltványában kijelentette, 
hogy az új «legszabadabbelvű» alkotmány csak a szerepelni vágyó 
m egvesztegetett forradalmi tanultaknak, az eladósodott kisebb neme
seknek, s néhány gyáva mágnás
nak nem kell. «Igenis —- felelt 
neki ápr. 15-én száznál több 
főúr — gyávának volnánk kény
telenek mondani mindazon ma
gyar mágnást, ki ősei bölcse- 
ségével és véráldozatával fen- 
ta r to tt ,  királyaink esküjével 
szentesített alkotmányát védel
mezni minden percben kész 
nem volna.» A vármegyék egy 
része (pl. Sáros, G öm ör) szin
tén visszautasították azt a kör
levelet, mely a katonaságot a 
magyar alkotmány ellen izgatta.

A bécsi államférfiak valóban forradalomtól féltek s T hun  gróf 
március 12-én könyezve mondta a Bécsben időző Bismarck szent
pétervári porosz követnek, hogy kétségbeejti a birodalom jövője. 
A mire Bismarck másnap azt írta Schleinitz porosz m iniszternek, 
hogy ha szerencsétlenségére ő volna Ausztria császára, már holnap 
átköltöznék Pestre, huszár-ruhában lovagolna, magyarúl beszélgetne, 
M agyarországba minden lehetőt bekeblezne. Azután odaállana a 
magyar képviselőház elé, vele tárgyalna és kijelentené neki azt az 
elvitathatatlan igazságot, hogy M agyarország k^dlya az osztrák 
császár legfőbb tulajdonsága; a többiek csak mellékországok, «Ha —
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úgym ond — az ügyet még meg lehet menteni, az csak ily módon 
tö rténhetik . C sehország és A usztria ezért nem esik e l ; egy királyság 
pedig fölér azzal a kellemetlenséggel, hogy néhány hónapon ke
resztü l Budán kell székelni. A zt a nehézséget pedig, hogy ha már 
a nyeregben ülünk, a megvadult m agyar lovat megfékezzék, fénye
sen m egoldották M ária Terézia idejében.»

A kiegyenlítés m agyar barátai a nemzet m egnyugtatása végett 
szintén szerették volna, hogy az uralkodó maga nyissa meg az 
országgyűlést; m ert ha néhány hete t tö lt a m agyarok közt, lovagias
ságával, katonás nyíltságával és erélyével, a nemzet iránt m indenkor 
tanúsíto tt jóakaratával sok szívet m egnyer s hamarább elválik, 
császári érdekeit m ennyiben egyeztetheti össze a királyiakkal. «Ilyen 
fejedelmi eljárás — egy akkori író, J^ecskeméthy Aurél szerint — 
nagyobb kezessége leendett a sikernek, m int valamennyi m iniszter 
bölcsesége; - -  — de a februáriusi alkotmánynak nem kedvező; 
s ezt az illetők nagyon jól tudták.» Az országgyűlést tehát a 
budai várpalota trón term ében április 6-án nem az uralkodó, hanem 
g ró f Jlpponyi G yörgy országbíró nyito tta  meg. K ijelentette, hogy 
az uralkodó is érzi a M agyarországon e jte tt sebek fájdalmát, de 
tudja, hogy csak egyetértés, bizalom, őszinte békülés enyhíthetik  
azokat a fájdalmakat. Abban látja legszentebb fejedelmi föladatát, 
hogy — uralkodói jogainak biztosítása m ellett országaira és 
népeire egyaránt áraszsza az alkotmányos élet áldásos eredm ényeit. 
E zé rt állította helyre M agyarország alkotm ányát; ezért adott alkot
m ányt többi országának is; és ezért akarja az egész birodalm at 
érdeklő ügyeket közös országgyűlésen, valamennyi alkotmányos ország 
közremunkálásával intézni.

A  birodalmi tanácsot Bécsben május elsején a császár maga 
ny ito tta  meg. Trónbeszéde szerin t a birodalm at azok a szabadelvű 
intézm ények alakítják át, a melyeknek alapjait ok tóber 20-i d iplo
májában és februárius 26-i nyilt parancsában rakta le ; azoknak 
tehát valósúlniok N yilt és szabadelvű politikát akar követni.
Igazságos és méltányos lesz az egyes királyságok és orzságok múltja
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iránt és szereti azokat a nemes nem zeteket, a melyek az ő házának 
uralkodása alatt annyi század óta testvérileg egyesültek. M ivel 
neki nyugalmas, tiszta korszak nem ju to tt  osztályrészül, feladatát 
abban ösmeri föl, hogy a haza sorsát átvezesse a legnehezebb 
fordulóponton s hatalmát a szabadságra alapítsa.

A magyar országgyűlés képviselőháza a nemzeti múzeum dísz
term ében kezdte meg tanácskozásait. M ájus i 3-án, Deák Ferenc kifej-

A KÉPVISELŐHÁZ ÜLÉSTERME A NEMZET) MÚZEUMBAN.

te tte , nyugalmas, tiszta korszak m iért nem ju to tt osztályrészül — a 
nemzetnek. «A legközelebb lefolyt tizenkét esztendő — úgym ond — 
súlyos szenvedések kora volt reánk nézve. Ősi alkotmányunk eltörö l
te te tt, s a korlátlan hatalom idegen rendszere nehezedett reánk. 
És e nyomasztó rendszert még súlyosabbá tették  azok, kik azt 
ellenséges indulattal, korláto lt felfogással és gyakran rosszakarattal 
kezelték. Bűn volt elő ttük  a szabadság é rze te ; bűn volt ragasz
kodásunk nem zetiségünkhöz; bűn volt még a legtisztább hon
szeretet is. O rszágunk erejét kim erítették, a nem zet vagyonát jog- 
talanúl elidegenítették, nem zetiségünket üldözés tárgyává tették.
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M inden nap új szenvedést h o zo tt; minden új szenvedés egy 
gyökerét szakasztottá el keblünkben a hitnek és bizalomnak.

Isten úgy akarta, hogy szenvedjünk, de ne csüggedjünk s 
hűtlenek ne legyünk önm agunkhoz; és úgy akarta, hogy a fejedel
m et tizenkét évi tapasztalás végre meggyőzze, miként a korlátlan 
hatalom abszolút rendszere nem vezetheti a birodalom  népeit 
boldogságra, de veszélybe döntheti a tró n t és birodalmat.»

A nemzet ugyan fátyolt vet a m últ szenvedéseire, de m eg
követeli, hogy M agyarország M agyarország maradjon s alkotmányos 
önállását és függetlenségét sértetlenül fentartsa. Ebben egyet é rte tt 
az egész országgyűlés; de egyik pártja határozat alakjában akarta 
megszabni követeléseit, a másik pedig feliratban kifejteni állás
pon tjá t s megjelölni a kibontakozás föltételeit. H atározatot azok 
akartak, kik V. Ferdinándnak a magyar koronáról való lemondását 
bebizonyítva nem látták, Ferenc Józsefet tehát valóságos trónörökös
nek nem tek in tették  s így vele egyenes tárgyalásba bocsátkozni 
nem kívántak. A  felirat m ellett azok voltak, kik a lem ondást for
mailag hibásnak, de valósággal m egtörténtnek tekintették, melyet 
az osztrák örökös tartom ányok és az európai államok elösm ertek; 
tehá t ép úgy szólhattak Ferenc Józsefhez, m int őseik a még 
koronázatlan II. M átyáshoz, 111. Károíyhoz, 11. L ipóthoz és 1. Ferenc
hez. M ájus 13-án tehát Deák Ferenc azt javasolta, hogy egyenesen 
Ferenc Józsefhez írjanak. Jelentsék ki neki, hogy csak oly föl
tétellel egyeznek ki vele és csak abban az esetben koronázzák 
meg törvényes m agyar királynak, ha előlegesen biztosítja M agyar- 
ország alkotmányos önállóságát, az ország terü letének  épségét; az 
országgyűlést az erdélyi, horvátországi és fiumei képviselőkkel 
kiegészítteti, alaptörvényeinket tökéletesen visszaállítja, a parlamenti 
korm ányt, a felelős m inisztérium ot kinevezi és az önkényes uralom 
nak minden nyom át eltünteti.

Az erre tám adt vitában a nagyon m érsékelt Somssich Pál meg
m ondta, hogy egy hódító m egvetheti ezeket az alapokat, de el kell 
ösm ernie annak, a ki M agyarország trónjára törvény szerin t hivatva
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van. Jókai M ó r pedig m egjegyezte, hogy ha Nagy Lajosokat és 
M átyásokat nem láthat, neki a többi mind egyformán jó  s nem 
szom orítja szívét azzal, hogy Ferenc József idejében V. Ferdinánd 
után keseregjen. D e kifakadt ő is, g ró f Jlndrássy G yula is az

DEÁK FERENC.
(Marastoni i86i. évi kőrajzáról.)

uralkodó idegen tanácsosai ellen, akik elh itették  vele, hogy a 
februáriusi törvényt az egész birodalom  alaptörvény gyanánt fo
gadja s hogy M agyar-, Erdély- és H orvátország képviselőket küld 
a birodalmi tanácsba. Tanácsosait senki sem ostorozta  oly re tten e 
tesen, m int (május 27-én) J^azinczy G ábor. [Szerinte azt a gyer
meket, a kit tizennégy éve a nemzet, István főherceg beikta-

Márki : ]. Ferenc József. 8
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tásakor, diadalmas király gyanánt üdvözölt, trónrajutása után 
valóságos rém uralom ra ösztönözték s hosszú szenvedések, nagy 
m egpróbáltatások után a fejedelemnek csak védőangyala m utatta 
meg az ösvényt, mely az enyészethez vezet. «És — úgym ond - íme, 
a népek igazsága hasonló Istenéhez: tű rő  és m egbocsátó. Nem  
idézi fel a halottakat, hogy halvány árnyaik ércfalként sorakozzanak 
a nem zet és trón  közé . . . Vannak a trónok  történetében  pillana
tok, mikben a végzet intő szózata nyilatkozik. Ne hagyd elzendűlni, 
oh fejedelem ! Korm ányod a m últban három századig vívott e 
nem zet szíve ellen: ne kelj te  új csatára az örök igazság elveivel. 
E z a harc egy véges em ber tusája volna a végtelen jövővel; ez 
harc lenne egy király és az Isten k ö z ö tt!»

Junius 4-én Deák tnég egyszer fölszólalt. Hatalmas beszédben 
m utatta  ki, hogy a pragmatica sanctio olyan kétoldalú szerződés, 
mely elutasíthatatlan jogokat és kötelességeket szab m indakét szer
ződő félre. «Deák — jegyezte meg egy ellenfele — ezért a beszéd
é rt  m egérdemelné, hogy ő felsége em lékoszlopot állíttasson neki 
a bécsi bu rg  előtt.» M érsékelt felfogása győzött. A képviselőház 
másnap, a felsőház pedig junius 27-én elfogadta, az uralkodó 
azonban 30-án visszautasította a feliratot «hiányos és az eddigiekkel 
ellenkező alakja, tartalmának túlzásai miatt» s egyúttal m egrótta 
az ő öröklési joga ellen in tézett kitöréseket. «A m agyar király
sághoz való jogát a pesti országgyűlés elvitázhatja, de angol tö r 
vényszék a vita kérdésébe nem bocsátkozhatk .»  Így szólt jun. 1 2-én 
Londonban a lord kancellár, m ikor Ferenc József panaszára K ossuthot 
arra ítélte, hogy a magyar fölkelés céljaira Angliában nyom atott 
460 mázsa bankjegyet megsemmisítse. Julius 8-án az uralkodó már 
nyájasan fogadta a magyar országgyűlés elnökeit, kik a feliratot 
kellően címezve terjesz te tték  eléje; 21-én azonban (midőn már 
Vay helyett g ró f Torgách Antal volt a főkancellár) kijelentette 
ugyan, hogy M agyarországot az ősi alkotmány szerint kormányozza 
és nem olvasztja be a birodalom ba: de azt is, hogy az ország- 
gyűlésnek az 1848. évi törvénycikkelyeket még a koronázási hit-
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levél tárgyalása e lő tt kell a pragm atica sanctio értelm ében s a 
birodalom  érdekeinek megfelelő módon átvizsgálnia. E gyútta l sü r
gette , hogy a birodalmi tanácsba követeket küldjenek.

G ró f Jlpponyi G yörgy  országbíró julius 22-én még az utolsó 
pillanatban is táviratban, de hiába kérte az uralkodót a leirat vissza
vonására és így az országgyűlés elé kellett azt terjesztenie. Deák 
azonnal megmondta, hogy ez a leirat «széttépte az egyezkedés 
fonalát» ; s ezt rem ekül k ifejtette második felirati javaslatában, 
m elyet a képviselőház aug. 8-án, a felsőház pedig 10-én egyhangúlag 
fogadott el. Ez a leiratnak nemcsak teljes cáfolata, hanem egyúttal 
M agyarország jogainak minden eddiginél bővebb és tisztább kije
lentése. «Fájdalommal látjuk szólt a felirat vége felé, — hogy 
felséged a legmagasabb királyi leirat által minden kölcsönös é rte 
kezletet lehetetlenné te t t  s azoknak fonalát végkép megszakasz- 
to tta  . . . Lehet, hogy nehéz idők következnek ismét hazánkra; 
de a m egszegett polgári kötelesség árán azokat megváltanunk nem 
szabad. Az ország alkotmányos szabadsága nem oly sajátunk, melyről 
szabadon rendelkezhetnénk; h itünkre bízta a nem zet annak hű 
m egőrzését s mi felelősek vagyunk a haza s önlelkiism eretünk előtt. 
Ha tűrn i kell, tűrni fog a nemzet, hogy megmentse az utókornak 
azon alkotmányos szabadságot, m elyet őseitől öröklött. Tűrni fog 
csüggedés nélkül, m int ősei tű rtek  és szenvedtek, hogy megvéd- 
hessék az ország jogait; m ert amit erő és hatalom elvesz, azt idő 
és kedvező szerencse ism ét visszahozhatják; de miről a nemzet, 
félve a szenvedésektől, önmaga lem ondott, annak visszaszerzése 
mindig nehéz és mindig kétséges. Tűrni fog a nemzet, remélve a 
szebb jövőt s bízva ügyének igazságában.»

Az uralkodó távirati közlések következtében már aug. 8-án 
ösm erte a több ívre terjedő hatalmas föliratot, mely nagy hatást 
te t t  reá ; 14-én fogadta az országgyűlés elnökeit, kik a föliratot 
hozták. Születésnapján, 18-án, az elnöklete alatt ta r to tt m iniszter- 
tanácsban, végkép elhatározta az országgyűlés feloszlatását. Ezt 
előre látva, a rendelet kibocsátásának napján, 21 -én, az ország

8*



KÍSÉRLET AUSZTRIA ÚJJÁSZERVEZÉSÉRE.

gyűlés, Deák indítványára, óvást te t t  úgy a föloszlatás, m int az 
önkényes uralom folytatása e llen ; másnap azonban, midőn gróf 
Haller Ferenc táborszernagy lejö tt, Hogy a talán ellenszegülőket 
fegyverre] kergettesse szét, az óvás megújítása m ellett a haza és 
Deák Ferenc éltetése közben csöndesen szétoszlott.

így  végződött az az országgyűlés, melynek m egnyíltakor Arany 
János m egírta, hogy:

«Nem mindig ember, aki sorsot in téz :
Gyakran a bölcs is eszköz, puszta báb ;
S midőn lefáradt az e rő id e n  kéz,
A végzet tengelye harsog to v á b b . . .»

I l 6
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A KATONA] PROVIZÓRIUM.

M agyarország alkotm ányának felfüggesztése. G róf Pálffy M óric  lov. tábornok m int he ly 
tartó . A császár em berszeretete . A császárné b etegsége  és a magyarok. A békűlés újabb 
jelei. Az erdély i országgyűlés. A frankfurti szövetségi ülés. A  m agyarországi ínség. «A dicső
séges dán hadjárat.»  A lengyelek, magyarok, olaszok mozgalmai. Schm erling  korm ánya. 
Deák a húsvéti cikkelyben egyenesen az uralkodóhoz fordúl. A  császár visszaállítja a he ly 

tartó tanácsot. (1861 — 1865.)

1861 novem ber 5-én az uralkodó felfüggesztette M agyarország  
alkotmányát. H elytartónak g ró f Pálffy M óric  (1812— 97.) lovas
sági tábornokot, Haynau egykori 
szárnysegédét nevezte k i ; «a köz
rend, a személyes és a vagyoni biz
tosság érdekében» katonai bírósá
gokat rendelt, a helytartótanács 
hatáskörét m egszorította, a megyei 
bizottságokat és a városi képviselő- 
testü le teket föloszlatta. A tilta 
kozó vármegyékbe császári b iz to 
sokat küldött, kik az újból vissza
került Bach-huszárokkal együ tt 
készségesen végrehajtották a paran
csokat. Az adót m indenütt katonai 
karhatalommal hajto tták  be. M agában az osztrák birodalomban, 
melyhez hazánkat is szám ították, a nem rég ado tt alkotm ányt meg
tarto tták , ső t M agyarországét sem törö lték  el egészen. E z t a szín- 
leg alkotmányos, a valóságban azonban önkényes uralm at ideig
lenes állapotnak, vagyis provizóriumnak nevezték. A provizórium 
nak — Fbrgách Antal kancellár szerint — egyetlen célja az 
engedelmesség, rend, a forradalmi törekvésekből való kiábrándulás 
és a haza boldogsága volt. A m agyarok azonban az alkotmány 
helyreállítását tek in tették  egyedüli céljoknak.

GRÓF PÁLFFY MÓRIC.
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Világosan kijelentették  ezt a feloszlatott országgyűlés Pesten 
időző tagjai, kik 1862 újesztendő, napján vezérüknél, Deák Ferenc
nél tisztel kedtek. M ásnap viszont a veronai nagy csapatszemlén 
Benedek táborszernagy az egész ötödik hadtest élén b iztosíto tta  a 
császárt, hogy a hadsereg valamint csak egy Istent ösmer, úgy az 
első katonától az utolsóig  az uralkodóház alatt egy nagy, szabad, 
hatalmas A usztriá t akar s vérét ontja érte  minden időben és min
denkivel szemben. A  császár akkor már egy negyedéve tartózko
do tt Velencében, hová Korfu szigetéről 1861 október 26-án ő 
maga hozta vissza gyöngélkedő szép feleségét. Sorra látogatta lom- 
bard-velencei királyságának városait és csak 1862 januárius 21 -én, 
de felesége nélkül té r t haza Bécsbe, hol az uralkodás súlyos gond
jai fogadták.

K ét hét múlva a birodalom ban és M agyarországban óriási 
árvizek pusztíto ttak . Februárius 4-én Bécs lakói a víz elől eme- 
letről-em eletre, sokan a háztetőkre m enekültek. A császár az u tá
szokkal napokon át maga is csolnakon járta be a várost és a m en
tőket m indenütt buzdíto tta . Az A ugartenben bámészkodókat rendre 
u tas íto tta : «M it gondolnak az urak? E zt is Práter-sétának ta r t
ják?» Sajátjából szép összeget ado tt úgy az osztrák, m int a ma
gyar károsúltaknak. Jó  szívéről különben is nagyon sokat tudtak 
beszélni.

Kevéssel ezután tö rtén t, hogy hadsegédével vadászni m ent a 
Rettenbach erdőségeibe. Szem tanúja volt itt, a m ikor egy négy
esztendős gyerm ek leesett a m eredek szikláról, hova megmagya
rázhatatlan módon ju to tt. A  gyerm ek sikoltására a császár azon
nal átkelt egy ötm éteres sziklahasadékon, m egragadta a gyerm eket, 
ki a mélység fö lö tt egy gyökérbe kapaszkodott s utánasiető had
segédével a rettenbachi malomba vitte. A  bányamunkás felesége 
térdenállva hálálkodott neki; ő azonban szigorúan m egdorgálta, 
hogy jobban nem vigyázott gyerm ekére. Ekkortájban tö rté n t az 
is, hogy az udvari bálon feltűnően szom orúnak talált egy grófnét, 
ki épen akkor értesült, hogy férje T riestben nagybetegen fekszik.
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A császár eleinte vigasztalta, majd e ltávozo tt; de már néhány 
negyedóra múlva maga hozta meg neki a táviratot, hogy ura túl 
van a veszedelmen. Beszélték azt is, hogy hosszas gondolkodás 
után végre elszánta magát egy halálos Ítélet aláírására; de már az 
első tollvonásnál könyet e jte tt a papirosra. «A köny eltörli a bűnt, 
szólt ekkor hadsegédéhez. — Nem  írhatom  alá az Ítéletet. Lássa, 
nevem elm osódott, az ira t többé nem érvényes: az elitéit életének 
megkegyelmezek.»

A knittenfeldi Fuchs M ária esetében is m egm utatta jó  szívét. 
Ez az öreg anyóka kihallgatásra épen akkor vánszorgott föl a 
bécsi H orbu rg  lépcsőjén, m ikor a császár Schönbrunnból m eg
érkezett. Az anyóka nem ösm erte, de barátságos kérdésére 
elm ondta, hogy bizony, a császár segíthet, ha akar; m ert csak 
annyit kér tőle, hogy bocsássa el a katonaságtól fiát, öregsége 
egyetlen gyámolát. Az ösm eretlen ú r m osolygott, elvette a kérvé
nyét s m egm ondta az öregnek, hogy várjon és pihenjen egy kicsit. 
Pár óra múlva fiatal katona lépe tt a remegve, kétkedve várakozó
hoz, m egölelte és azt m ondta: «N o lásd, anyám, i tt  vagyok: m ehe
tünk. A  császár maga küldött, hogy annál biztosabban megkapjad 
a jó hírt.»

N éhány hét múlva a császár váratlanúl m egjelent a wiener- 
neustadti katonai akadémiában E bersberg  kapitány történelm i elő
adásán. Az első padra te tte  zöld tollas tábornoki kalapját s a pád
hoz támaszkodva, figyelmesen hallgatta a szép magyarázatot. Az 
egyik növendék gondolt m erészet és nagyot s emlékül óvatosan 
k itépett egy tollat a kalapból. Egyik-másik fiú szintén kacsintott, 
hogy neki is szerezzen ilyen emléket. Ki is tép e tt már szerencsé
sen néhány tollat, egy újabb kísérletnél azonban kissé nagyobbat 
rán to tt a kalapon s m eglökte a császárt, ki erre hátrafordúlt. A  fiú 
halványan nézett r á ; gondolta, m enten kicsapják, m ert kezében 
volt a toll.

«H át kedves fiam, m it akar ezzel a tollal?» — kérdezte tőle
a császár.
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«Emlékül akartam eltenni, felség», — felelte a fiú, kissé neki
bátorodva.

«Nos és beéri egygyel?»
«Nem, felség! — szólt a fiú m ost már egész bizalommal, — 

a pajtásaim is akarnak egyet-egyet.»
«N o, akkor nem tehetek  mást, m int hogy önnek adom az 

egész to llbokrétát» , nevetett a császár és m indjárt oda is adta 
neki az egészet. «Hanem  már most, kapitány ú r — fordúlt a 
tanárhoz — legyen szives ideköJcsönözni a sapkáját, hogy haza
mehessek.»

D e ha még annyit tud tak  is beszélni a császár szeretetre- 
m éltóságáról: fölségsértés, a korm ány megbántása, izgatás stb. címén 
egymást érték  a sajtóperek; m ert a közállapotokkal nemcsak a 
magyarok, de még az osztrákok sem voltak megelégedve. 1862 
junius 26-án egyes szónokok a birodalmi tanácsban is nyíltan m eg
mondták, hogy a pénzügyek romlása m iatt A usztria hatalma nagyon 
m eggyöngült s nem is javúl, míg M agyarországgal ki nem békűl- 
nek. A ugusztus 14-én a császárnéval m intha a béke angyala té r t 
volna vissza Bécsbe. A  császárnét, a ki más félesztendő óta dél
vidéken, M adeirában, Korfuban és Olaszországban keresett gyó- 
gyúlást, a «rebellis» magyarok egyszer már őszintén megsiratták, 
m ikor halála k ö ltö tt híre érkezett hozzájok. Hazatértével m ost ők 
is nagyobb bizalommal tek in te ttek  a bécsi várpalotára, m ert tu d 
ták, hogy nem egyszer könyezve kérte  urát, állítsa helyre alkot
mányukat. H arm adnap, aug. 16-án, az uralkodó már m eghagyta 
g ró f Forgách kancellárnak, hogy az országbíró értekezletet tartson 
magyar jogtudósokkal s dolgoztasson ki a polgári és b ü n te tő tö rvé
nyek ügyében oly javaslatot, melyet királyi előadások alakjában a 
legközelebbi magyar országgyűlés elé lehessen terjeszteni. O któber 
4-én pedig a magyar fölhitelintézet kü ldöttségét b iztosíto tta , hogy 
örömmel fogja üdvözölni azt a napot, a melyen az őszintén köze
ledő m agyar nem zetnek jobbját nyújtva, birodalm a népei közt a 
m agyarnak ism ét olyan helyet jelölhet ki, a milyen múltjánál és
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állásánál fogva megilleti és szívéhez közelebb fűzi. Forgách kan
cellár szerin t így csak olyan király szólhat, ki a nem zetet szereti 
s Istentől adott hivatását mélyen érzi. T íz  nap múlva a császár 
arra u tasíto tta  a kancellárt, hogy addig is, míg a magyar ország- 
gyűlés intézkedhetik, tegyen javaslatot, mennyi segítséget adjon a 
nemzeti színháznak és a nemzeti múzeumnak. E zek után a Pesti 
N apló már is azt óhajtotta, jöjjön az uralkodó Budára, hallgassa 
meg magyar tanácsosait és a nem zet választottjait s meglátja, hama
rább m egterem ti a nem zet és örökös királya közt azt a hűséges 
viszonyt, mely a kölcsönös jogok tiszteletén  s a kölcsönös köte
lességek lelkiösm eretes elfogadásán alapszik. N ovem ber 19-én, fele
sége nevenapján, a császár kegyelm et ado tt m inden magyarnak, a 
kit az 1861 nov. 5-én fölállíto tt katonai törvényszék elitéit. A  be
avatottak tudták, hogy ekkor már a magyarokkal való kiegyezés 
föltételeinek kidolgozására u tasíto tta  g ró f Jipponyi G yörgy ország
bírót, s a kancellárnak egy lakomáján (1863 jan. 8.) g ró f J^árolyi 
G yörgy koronaőr ki is fejezte óhajtását, hogy a gondviselése alatt 
álló szent korona «0 felsége fölkent fején m ielőbb dicsőn és 
sokáig ragyogjon.»

A  nem zet nagy szeretettel gondolt a császárnéra, ki 1863 
febr. 9-étől fogva magyarúl tanúit, áprilisban a trónörökös mellé, 
kinek dajkája is magyar volt, magyar nevelőnőt alkalmazott, leánya, 
Gizella nevelését pedig a székely Bálinth Gyulára bízta. M ájus 
8-án a császár ftazon honatyai érzelem től vezéreltetve, hogy az 
1848—49. és 1851— 53. eseményes évek utolsó szom orú emlékeit 
is a feledékenységnek adja át», Erdélyben a politikai foglyok b ü n 
tetésének törvényes következéseit elengedte; majd megkegyelme
ze tt Jókai M órnak  és g ró f Zichy N ándornak is, kiket fölségsértés 
címén egy hírlapi cikk m iatt vagyonuk és nemességök elvesztésére 
s nehéz b ö rtön re  Ítéltek.

Az 1863 ju lius 15-én Nagyszebenben m egnyito tt erdélyi or- 
szággyűlés nem ezért, hanem azért nevezte ragyogó csillagnak, 
m ert tö rhetetlenü l ragaszkodott az alkotmányos, de egységes Ausz-
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íriához. A magyarok és a székelyek azonban épen a m iatt marad
tak távol ettől az országgyűléstől, m ert nekik nem az Ausztriával, 
hanem a M agyarországgal való egyesülés ke lle tt; azt pedig már 
1848-ban kimondták s így E rdélyben külön országgyűlést törvé- 
nyesen senki sem tartha to tt. Távollétöket az uralkodó (aug. 20) 
az alattvalói köteles tisztelet elmulasztásának tek in te tte ; pedig u tóbb  
sokszor m eggyőződhetett, hogy nem ezen m últ a dolog. O któber
20-án Erdély követei m egjelentek ugyan az «egységes» A usztria

1863 augusztus 16.—szept. 1. a német fejedelmekkel szintén 
gyűlést ta r to tt Frankfurtban. A zt javasolta, hogy erősebben szö
vetkezvén, alkotm ányukat átdolgozzák. De hiában hangoztatta, hogy 
a ném et fejedelmek századok óta m ost tanácskozhatnak először a 
ném et haza jólétéről. Poroszország nem akarta támogatni törekvé
seit, melyek odavezethettek volna, hogy Ferenc József a német 
szövetség elnökéből a ném et birodalom  császára s E urópa leg
hatalmasabb uralkodója lesz. Fliszen 'néhány hét múlva, október
3-án, a császár öcscsének, M iksa főhercegnek, a mexikóiak is fel
ajánlották hazájuk császári koronáját s M iksa azt, m int V. Károly

MIKSA MEXIKÓI CSÁSZÁR.

birodalmi tanácsában, de az még 
m ost sem volt és nem is lett 
A usztria egységes parlamentje, 
m ert Velence s M agyar- és 
Florvátország követei sohasem 
vettek részt benne. E rdély  csat
lakozását s T iro l hűségét, rnely- 
lyel A usztriához tö rté n t vissza
csatolása ötvenedik évfordulóját 
ünnepelte, a birodalmi tanács 
ülésszakának berekesztésekor 
(1864 febr. 15) a császár mégis 
az áldásos egyetértés jele és 
egy szebb jövő biztosítéka gya
nánt üdvözölte.



A KATONA) PROVIZÓRIUM.

ivadéka, föltételesen el is fogadta. M egigérte, hogy ha csakugyan 
trón ra  jut, «császári bátyja üdvös példáját követve», az országot 
alkotmányosan fogja kormányozni, hogy megnyissa elő tte  a ren 
den és erkölcsön alapuló haladás ösvényét. H ét hónap múlva már 
M exikóban volt, de 111. N apoléon francia császár csakhamar cser
benhagyta, bátyjának pedig Európában Poroszországgal kellett 
torzsalkodnia, majd m egküzdenie. így  nem valósulhatott az az 
ábránd, hogy a H absburgok birodalm át E urópában és Am erikában 
oly hatalmassá tegyék, a milyen ősük, V. Károly (1 5 1 9 —1556) 
idejében volt. Valóban helyesen m ondotta 1. Ferenc József 1863 
november 17-én 111. N apoléonhoz in tézett levelében, hogy «M in
den vállalat sikere nagyrészt attól a m ódtól függ, a melylyel 
hozzáfogunk; és attól a tervtől, a m elyet kijelölünk. M inél nehe
zebb a vállalat, minél inkább megkívánja a különböző erők és 
szándékok közrem űködését, annál sürgősebb, hogy a kiindúlás 
pontjában egyetértsünk, a szándék tárgyát és eszközeit m eghatá
rozzuk s a követendő eljárás irányát előre m egállapítsuk.»

M agyarország 1863-ban a birodalom  és a nagyvilág politikájá
val (talán a lengyelek szabadságharcát kivéve) saját nyomorúságai 
m iatt keveset tö rődö tt. Templomi énekeiben arra kérte  Isten t:

«Áldd meg országunkat, mi magyar h a z á n k a t ! . . .
M ents  meg minket ellenségtől,
Had-, döghalál- és Ínségtől ! . . .»

De a régi fohászhoz május óta egy másikat csatoltak; Pájer 
Antal versét buzgón énekelték:

«Esőt várnak a vetések, harmatért esd a mezőség.
Nincs virága a kis méhnek, fölégette azt a hőség,
Nincs patakja a madárnak, éhen, szomjan elveszünk . . .
Ember, állat esőt várnak: Isten, adj esőt nekünk!»

A rettenetes szárazságot az Alföldön s E rdély  egy részében 
kim ondhatatlan Ínség követte. Az uralkodó, a m int Frankfurtból 
Bécsbe visszatért, egy millió m érő vetőmagvat kü ldö tt a tönkre

1 2 3
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ju to tt  gazdáknak s 30 millió forin to t szánt az Ínségesek fölsegíté
sére ; de a birodalmi tanács nagykésőn, novem ber 5-én, csak 20 
milliót szavazott meg. Ennek nagy része is elkallódott a hűtlen 
kezelés következtében. A m ellett az adókat is csak oly könyör
telenül szedték, m int azelőtt, Erdélyben egymagában 481,000 fél
től katonasággal hajtották b e ; m ert az állam adóssága, mely a csá
szár trónralép tekor (1848) 1107 millió forint volt, azóta majdnem

három annyira növekedett. 
S újból növekednie kellett, 
m ert 1864 januárius 16-án a 
császár a porosz királylyal 
szövetkezett a dán király 
ellen, a ki Schleswig és 
Holstein hercegségeket el
foglalni törekedett. A csá
szár 1864 febr. 1 i-én már 
köszönetét m ondott Gab- 
lenz altábornagynak, hogy 
((bátor és belátó vezetése 
alatt a hadtest csapatai 
várakozását igazolták,halál
megvető, győzedelmes har
caik, kitartásuk és a nehéz

ségek legyőzése következtében A usztria dicsőséges zászlait új fény- 
nyél környezték . . . »  M agyarország fiai, m int már annyiszor, ismét 
e zászló alatt on to tták  véröket idegen érdekekért. A bécsi békében 
(1864 okt. 30) Dánia elvesztette a két hercegséget, melyek Ausztria 
és Poroszország igazgatása alá kerültek. A császár november 10-én 
érm et veretett ((a dicsőséges dán hadjárat» vitézei számára s a 
háborúból hazatérőket épen aznap, 30-án fogadta, m ikor felavatta 
Bécsben az A sperni-hidat, melynek neve A usztria egyik legszebb 
győzelm ére emlékeztet.

M ásrészt azonban folyton aggasztották a lengyelek, magyarok

GABLENZ ALTÁBORNAGY.
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és olaszok mozgalmai. Galíciát 1864 febr. 29-én a szomszéd Len
gyelországban már levert fölkelés izgalmai m iatt ostrom állapotba 
helyezte. M agyarországban márc. 5-én elfogatta Almásy Pált, az 
ő t 1849 április 14-én trónjától m egfosztó országgyűlés elnökét, ki 
társaival (Nedeczky Istvánnal, Beniczky Lajos ezredessel, a költő 
Szelestey Lászlóval stb.) együ tt forradalmat akart támasztani. Aug. 
22-én 22 olaszt zártak el, m ert T iro lt  épen a császár születés
napján akarták föllázítani. Szeptem berben pedig ö t esztendei súlyos 
börtönre  Ítélték K orber Károly bécsi gimnáziumi tanulót, ki az év 
elején néhány kis barátjával társaságot akart alapítani — a császár 
meggyilkolására. Saját érdekeik megvédésére az uralkodók sűrűn 
találkoztak; így junius 19-én a bajorországi K issingen-fürdőben a 
császár, a cár s a porosz, bajor és görög királyok; s 22-én Karls- 
badban és aug. 19—24-én Bécsben a császár és a porosz király. 
M indez a népeket nem kevéssé aggasztott?, m ert attól tarto ttak , 
hogy a fejedelmek, m int 1 . Napoléon császár bukása után. m ost is 
az ő szabadságaik ellen szövetkeznek. Csak O bert szász követ 
találta úgy a szebeni országgyűlés utolsó (október 29-j) ülésén, 
hogy E rdély  Ferenc József idejében arany békének és dicső sza
badságnak örvend.

De m ost már az osztrák birodalmi tanácsosok egy része is a 
magyar szabadság védelmére kelt s a kibékülést és az országgyűlés 
összehívását sürgette. Egyikök (M ende, nov. 24.) b iztosíto tta  a 
császárt, hogy minden magyar hű marad fejedelméhez, szeretettel 
ragaszkodik hazájához és föntartja az összes osztrák birodalmat. 
Egy másik (B erger) fölhozta, hogy a februáriusi alkotmány csak 
kísérlet, de A usztria voltaképen nem alkotmányos állam; hogyan 
lehet tehá t hinni, hogy M agyarország önként csatlakozik hozzá? 
O ly jeles osztrák képviselők, m int (dec 1.) G iskra és Kaiserfeld, 
nem tud ták  felfogni, három esztendő óta m iért haboznak, ingadoz
nak M agyarországgal szemben s m iért nem teljesítik jogos köve
teléseit, ho lo tt csak az ő kibékítésök után lehet maga A usztria is 
igazán szabad és hatalmas. Schmerling m iniszter erre kijelentette,
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hogy a császár kész m ielőbb helyreállítani birodalma keleti felében 
az «alkotmányszerűi) életet s óhajtja, hogy a felek barátságos köze
ledése következtében m ielőbb befejezhesse az alkotmány művét.
1 865. febr. 1 2-én pedig a m iniszter egyenesen a császár utasítására 
közölte a birodalmi tanácsosok értekezletével, hogy a magyar és 
horvát országgyűlések ez évben a szűkebb (vagyis csak az örökös 
tartom ányok ügyeivel foglalkozó) birodalmi tanácscsal egy időben 
fognak egybegyűlni. «A mostan uralkodó fölség alatt — szólt e 
hírekre a nemzeti kaszinó Széchenyi-ünnepének szónoka, Szent- 
iványi Károly — a jelen nemzedék hazánk alaptörvényei és szer
ződései fö lö tt nem fog sírkövet emelni, hanem friss babérkoszorút 
fonni.» A  magyarok nemes barátja, T^aiseifeld osztrák képviselő, a 
birodalmi tanácsban szom orítónak mondta, hogy a császárt a b iro 
dalom egyik felében csak tényleges uralkodónak tekintik s hogy 
nem virágozhatik fel a dinasztikus érzü let M agyarországban, mely 
annyi fényes tanúságát adta hűségének. Ennek legfőbb akadálya 
szerinte is Schm erling m iniszter, a ki az összehívandó magyar 
országgyűléstől m ost is a birodalmi alkotmány elösm erését követelte.

Látva, hogy a m iniszterrel nincs mit kezdeni, 1865. ápr. ió-án 
a «Pesti Napló» húsvéti számának vezető cikkelye kifejtette, hogy 
valahányszor viszály tám adt a nemzet és a király közt, ennek okai 
mindig az osztrák államférfiak voltak, a kik fejedelmöknek rossz 
tanácsokat adtak. «M indig a fejedelmek voltak azok — úgym ond 
kik mélyebb belátással és szigorúbb lelkiösm eretességgel a magyar 
alkotmány ellen in tézett rendeleteket visszavették, a sé rte tt törvé
nyeket helyreállították, s a nemzet bizalmát és rem ényét ismét 
felélesztették.» S azzal végezte, hogy «Mi sem akarjuk alkotmányos 
önállásunkat feláldozni csupán azért, m ert a Jajthántúli népek új 
alkotmányának egyes pontjai másképen hangzanak; de készek 
leszünk m indenkor, törvényszabta ú ton, saját törvényeinket a b iro 
dalom szilárd fennállhatásának biztosságával összhangzásba hozni s 
a lajtántúli országok szabadságának és alkotmányos kifejlődésének 
útjában állani sohasem fogunk.»

I 2Ó
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Nem volt megnevezve sem a fejedelem, sem a cikk író ja; de 
]Ferenc József úgy fogadta azt, m int a nem zet nevében hozzá 
tisztelettel és méltósággal közeledő Deák Ferenc fölhívását. Gyorsan 
elhatározta magát s a legközelebbi alkalmat megragadta, hogy

] 2 7

SCHMERLING ANTAL LOVAG.

magyarjaival találkozzék. Á prilis 30-án huszárezredesi egyenruhában 
megjelent a pozsonyi lóversenyen, hol nagyon melegen fogadták. 
Ez az osztrák m inisztereknek sehogy sem tetszett. Schm erling azt 
akarta, hogy Deák Ferenc egyenesen ővele tárgyaljon a kiegyezés 
dolgában; Deák azonban május 7-én kijelentette, hogy ő t ((meg
hívhatják a király ő felsége színe elé, de nem idézhetik meg az
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úgynevezett örökös tartom ányok belügym iniszterének irodájába». 
Az uralkodó nem hítta  meg őt, hanem június 6-án — Rajner 
főherceg és Schm erling ellenzésével nem törődve — maga rándúlt 
le Pestre, hogy a lóversenyt s a gazdasági egyesület kiállítását 
m egtekintse s egyúttal a közhangulatot megösmerje. «Valamint 
m indenkor, úgy jelenleg is elhatározott akaratom — felelt a primáš 
üdvözletére — hogy m agyar koronám  népeit minden tekintetben a 
a lehetőségig kielégítsem.» A legrövidebb idő alatt m egnyitja azt 
a té rt, hol a törvényes képviselőktől a lakosság igazságos óhaj
tásairól értesü lhet s hol, m int reméli, méltányolni fogják a b iro 
dalom hatalmi állásának föltételeit. Kettős örömm el fog azután 
ism ét megjelenni köztük, hogy «amaz ünnepélyes alkalomkor» 
szentesíthesse, a mi honatyai óhajtásainak már mostan is főcélja. 
Junius 8-án visszaállította a magyar királyi helytartótanács törvényes 
hatáskörét, az 186 j . nov. 5. óta kivételesen a katonai törvény
székekre b ízo tt ügyeket ism ét a polgári bíróságok elé utalta s a 
sajtónak szabadabb m ozgást engedett.
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A polgári igazgatás kezdete 1865. jún ius 8-án. S chm erling  bukása. A z osztrák birodalm i 
alkotm ány felfüggesztése s a provizórium  kezdete A usztriában. A  m agyar, e rdély i és horvát 
országgyűlések. A császár e lőször m ondja el m aga a tró nbeszéde t. U dvari é le t a budai 
várban. «A királyné.» A  közös ügyek tárgyalásának kezdete. A r id eg  le ira tra  új felirat. 
H áború  a poroszokkal és olaszokkal. A  császár kiáltványa. K lapka légiója. A császárné és 
gyerm ekei B udára  m enekülnek. D eák és A nd rássy  a császárnál. A béke. A usztria  kilép a 
ném et szövetségből s elveszti V elencét. A  császár és népei. A prágai m erénylet. K ísérletek 
a k iegyezésre. A  császár szem élyes részvéte le  a tárgyalásokban. A magyar alkotm ány h e ly re -

állítása. (1865— 1867.)

M agyarországnak 1865. június 8-a óta ism ét polgári kormánya 
volt, de ez az ideiglenes kormánynak csak más alakját, a polgári 
provizóriumot jelentette. Az uralkodó azonban június 9-én abban 
a rem ényben búcsúzo tt el a fővárostól, hogy m ielőbb visszatérve, 
befejezheti «azt az örvendetes művet, melynek m indnyájunk szívén 
kell állandóan feküdnie». O tthon , Bécsben is rendet akart csinálni. 
A  birodalmi tanácsban akkor heves viták folytak, m ert a minisz
térium  újabb 117 millió fo rin to t készült kölcsön venni, a m it a 
követek könnyelmű pazarlásnak neveztek. A császár azonnal utasí
to tta  m inisztereit, hogy a fölösleges, vagy nem nagyon sürgős 
kiadásokat tö rö ljék ; s m ikor szabadkoztak, tud tok ra  adta, hogy 
«meg kell lenni, ha máskép nem, úgy, hogy 50.000 katonát haza- 
küldök». Ez pedig nagy szó volt, m ert nem lehetett tudni, Francia
vagy Poroszországgal nem kerűl-e a dolog háborúra. A  császár 
elbocsátotta J(ajner főherceg m inisztérium át a kiegyezést gátló 
Schmerlinggel, Z ichy H erm ann m agyar és Nádasdy Ferenc erdélyi 
kancellárokkal együtt, Pálffy M óric grófo t pedig fölm entette a ma
gyar helytartóság alól. A  magyar kancellár a derék g ró f Jftajláth 
G yörgy  s a tárnokm ester báró Sennyei Pál lett. A  polgárság, a 
jobb jövőben bízva, Budapesten az uralkodó születésnapján m ost 
már maga rendezett ünnepségeket s a díszebéden a primáš, a tárnok, 
s hg. Lichtenstein főparancsnok is tanúi voltak, milyen lelkesen

Márki: I. Ferenc József. 9
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éltetik a jövendő királyt. Az uralkodó augusztus 29-én helyben
hagyta a pesti új országház ép ítését; m egengedte E rdély régi, 
alkotmányos főispánjainak, hogy helyöket ismét elfoglalják; szep
tem ber elsején feloszlatta a szebeni törvénytelen országgyűlést s 
egy másikat h ívott össze Kolozsvárra, melynek csak arról az egy 
dologról kellett tanácskoznia, elfogadj a-e az unióról szóló 1848. évi

I 3 0
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tö rvény t; szeptem ber 18-án pedig megengedte, hogy a vármegyék 
és városok bizottságai a képviselőválasztási bizottságok megalakítása 
végett összegyűljenek.

Sokkal nagyobb dolgok tö rtén tek  szeptem ber 20-án. A császár 
ugyanis ((kényszerítve érezte magát», hogy felfüggeszsze 1861. feb
ru ár 26-án kiadott nyilt parancsát, m ert a birodalmi képviseletnek 
abban m egállapított m ódját sem a magyarok, sem a horvátok nem 
helyeslik. Ő pedig biztosítani akarja a szabad, alkotmányos élet
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fejlődését s valamennyi népének jogait. H ogy  tehát a lényeget a 
külsőségnek föl ne áldozza, újból m egkísérti a kibékülést és em lített 
nyilt parancsát hozzászólás végett a magyar és a horvát ország- 
gyűlések elé terjeszti, a m int majdan ezeknek nyilatkozatait is 
közölni fogja egyéb országainak törvényes képviselőivel; addig 
azonban a birodalmi tanács m űködését m egszünteti. A  «provi
zórium» tehát A usztriában is e lkezdődött; de mindenki rem élte, 
hogy csak rövid ideig tart, m ert az uralkodó a horvát ország- 
gyűlést május 24-én, az erdélyit szept. i-én és — ünnepélyes 
m egkoronáztatása végett — szept. 20-án a magyar országgyűlést 
is összehítta. «Szabad a tér, mely a törvényes jog méltánylása 
m ellett — szólt az uralkodó — kibékülésre vezet, ha, m it egész 
bizalommal vár, áldozatra képes békülékeny érzelem, é re tt belátás 
vezérli hű népei határozatait.»

E bben az érzelem ben nyilt m eg Zágrábban novem ber 12-én 
a horvát, Kolozsvárt novem ber 19-én, E rzsébet nevenapján, az 
erdélyi és Pesten decem ber 14-én a magyar országgyűlés. Akkor 
már (decem ber 6-án) az erdélyiek óriási többséggel újból kimondták 
a M agyarországgal való egyesülést s kérték a királyt, hogy őket 
is híjjá meg a magyar országgyűlésre. Az uralkodó decem ber 1 2-én 
érkezett a fővárosba s így teljesedett egy akkor keletkezett népdal 
(egyúttal kortesnóta) óhajtása :

«Fényes leszen Buda vára,
Ha majd eljön a királya . . .
Honatyáink összeülnek,
Királyunkkal egyesülnek!»

Trónbeszédében a fejedelem dec. 14-én kijelentette, hogy be
fejezni jö tt, a m it m egkezdett; személyesen s így annál sikeresebben 
akarja eloszlatni azokat az aggodalmakat s elhárítani azokat az 
akadályokat, melyek eddig a függő kérdések elintézését gátolták. 
Bevallja, hogy idáig helytelen fölfogásból indúltak ki mind a ketten. 
A kormány azt m ondotta, hogy a magyarok a forradalom követ-

9*
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keztében elvesztették jogaikat; s a nemzet, hogy, a jogfolytonosság 
alapján állva, semmit sem enged jogaiból. Így nem lehet békűlni. 
Ő  tehát olyan alapra áll, a melyet mind a ketten elösm ernek; vagyis 
egy sarkalatos törvényből, a pragmatica sanctióból indul ki. Ez 
biztosítja az ország önállását, de azt is, hogy együ tt maradjon az 
uralkodóház többi országával. M ost az a legfőbb feladat, hogy 
szabályozzák a közösen elintézendő ügyeket. Ő a maga részéről 
ezt m egtette az i860, ok tóber 20-án és 186]. februárius 26-án 
kiadott nyilt parancsokban; de tárgyalás végett ezeket m ost a 
m agyar országgyűlés elé terjeszti. E ttő l várja az 1848. évi tö rvény
cikkelyek némely részének átvizsgálását és m ódosítását is. H a 
ekként átalakítják és az u tókor számára biztosítják M agyarország 
alkotmányát, ő lelkiösm eretében m egnyugodva teszi föl Szent István 
koronáját, melybe «M agyarország boldogságát és népeinek tör- 
hetetetlen  szerete tét a legnagyobb ékszer gyanánt óhajtja beillesz
teni». És «áldani fogja azt a percet, melyben elhatározta, hogy 
újból fölkeltse és m egszilárdítsa a fejedelem és az ország közti 
bizalmat».

E z t a beszédet a főrendek és képviselők huszonhatszor szakí
to tták  meg éljenzésökkel; m ert te tszett annak nyilt, férfias, békítő 
hangja s különösen az az Ígérete, hogy E rdély t és H orvátországot 
visszacsatolja az országhoz. Azonban Deáknak 1866. febr. 24-én 
elfogadott felirati javaslata megmondta, hogy az ország nem a 
császári nyilt parancsok alapján rendezi A usztriához való viszonyát. 
Az osztrákok és a magyarok függetlenek egymástól, de mind a ketten 
függenek a közös uralkodótól. Egym ástól tehát függetlenül, de 
fejedelmök hozzájárúlásával kell elhatározniok, közös érdekeiket, 
közös ügyeiket hogyan intézzék.

Időközben valóságos udvari élet folyt a budai várban. A király 
az udvari ebédeken, fogadtatásokon gyakran érin tkezett a képvise
lőkkel (pl. dec. 14-én és i6-án Deák Ferenccel). A képviselőház 
tisztelgő küldöttségének dec. 17-én egyenesen megm ondta, hogy 
«a történelem  tanúsága szerint nincs oly nehéz feladat, melynek
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megoldására a királyával szövetkezett magyar nemzet képesítve nem 
lenne». Az ünnepekre 20-án hazam ent Bécsbe, s onnan két kará
csonyi ajándékkal kedveskedett a nem zetnek : kegyelm et adott több 
olmützi fogolynak (pl. Beniczky Lajosnak, Zambellynek, SzeJestey- 
nek) s m eghagyta az erdélyieknek, hogy képviselőket küldjenek a 
pesti országgyűlésre. Em elte a jó  hangulatot, hogy 1866. jan. 8. 
a «királyné», a hogy már székében nevezték, fényes magyar ruhában, 
nemzetiszínű drágakövekkel ékesítve, csengő magyar szóval fogadta 
az országgyűlés küldöttségét, mely ő t hazánk meglátogatására kérte. 
«M ióta — ú gym ond— őt a gondviselés szere te tt férje, a felség által, 
ép oly gyöngéd, m int feloldhatatlan kötelékkel M agyarországhoz 
kapcsolta, ennek jóléte irán t folyvást a legélénkebben érdeklődött. 
Csak növelte azt az a lelkes fogadtatás, melyben férje M agyar- 
országban részesült. Ő szintén, mélyen köszöni ezt addig, míg az 
ország óhajtásához képest férje oldalán ő is m egjelenhetik a 
m agyarok közt. Januárius 29-én az uralkodó-pár valóságos diadal
m enetben vonúlt be a m agyar fővárosba, hol februárius elsején a 
hódoló küldöttségeket azzal fogadták, hogy «a férfias eltökélés 
m indent leküzd». M ásnap gr. M ensdorff osztrák m iniszterelnök 
és Belcredi államminiszter (Schm erling utóda) szintén lejö tt Budára, 
a képviselőházban pedig febr. 15 — 24-én nagy tűzzel vitatták, Deák 
javaslata alapján, milyen választ adjanak a trónbeszédre. Az uralkodó 
a februárius 26-i udvari estélyen azt m ondta gr. Andrássy G yulá
nak, hogy Deák abban a feliratban a béke számára csak ajtócskákat 
hagyott. «Kapuk azok, felséges uram» felelt gr. Andrássy és bizo
nyítgatta, hogy az ország nagyon hajlandó a kiegyezésre. M ásnap 
azonban a feliratot hozó küldöttségnek az uralkodó nyíltan m eg
m ondta, hogy sajnálja az ő tervei irán t tám adt aggodalmakat. 
Ő  a kiegyenlítést közösen elism ert jogalapon őszinte szándékkal, 
de azzal a szilárd elhatározással ind íto tta  meg, hogy saját jogait s 
birodalma érdekeit megóvja.

M ennyire nem akarja sérteni egyiket sem, a képviselőház 
azzal m utatta  meg, ’ hogy március 3-án b izottságot kü ldö tt ki az
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ú. n. ^ô'zô's ügyeli tárgyalására; de kevés jóval b izta tta  őket az egy 
óra múlva érkezett leirat visszautasító, rideg hangja. A  fejedelem 
megm ondta, hogy mélyen érzi a reá hárúló kötelm ek sú lyát; érzi 
a királyi felavatás közjogi jelentőségét és a h it szentségét, melylyel 
a koronázott király fogadalmat tesz az alkotm ány sértetlen  meg
tartására. D e épen azért, m ert a koronázást nem tartja  csupán 
ünnepélyes szertartásnak, teljesen nem állíthatja helyre az 1848. évi 
törvényeket, m ert azoknak fentartására meg nem esküdhetik ; ezt 
vallásos hite és lelkiösmerete egyaránt tiltja. M eg  van győződve, 
hogy az országgyűlés épen ezekben a vallásos érzelm ekben ösmeri 
föl az ország alkotmányos létének legbiztosabb zálogát.

H arm adnap (márc. 5.) az uralkodó-pár visszautazott Bécsbe. 
Ittlé te  alatt a császár m inden ünnepies alkalommal magyar huszár
tábornoki ruhában, felesége pedig igazi m agyar királyné módjára 
mindig magyar ruhában já rt. T öbbször tapsoltak a nemzeti szinház 
művészeinek. Az udvari bálokon, estélyeken is magyar volt minden: 
a viselet, beszéd, zene, táncrend, ső t részben — a tánc is. 
A  csárdás «udvarképes» lett. Az udvari ebédeken, egy szem tanú 
(T óth  Kálmán) szerint, m indig nagyon élénk volt a hangulat. 
«M íg Bécsben — úgym ond — az egérszaladást is meg lehet hal
lani az ilyes trakták alatt, a magyar em ber nem tű ri a csendességet: 
beszél, mesél s az ünnepihez a jókedvűség színét is odakölcsönzi.» 
Fekete kávé után a fejedelem a szomszéd szobában jóízűen elbe
szélgetett vendégeivel, a kik távozásakor — a bécsiek nagy meg
ütközésére — mindig harsányan m egéljenezték. M egm utatták , hogy 
«a mennyi ház, annyi szokás» és hogy itthon az ő szokásaikhoz kell 
alkalmazkodni. A  császárné azonban m árcius 5-én, a hazaindúlás 
pillanatában, mégis m egkönyezte ezeket az udvari élethez nem 
szokott lelkes m agyarokat; a császár pedig másnap Bécsből köszönte 
meg «a tapasztalt hű ragaszkodást és változatlan szeretetet.»

M árcius 19-én a képviselőház egyhangúlag elfogadta Deák 
második felirati javaslatát, mely a legutóbbi leirattal szemben fen
séges nyugodtsággal foglalta össze a nem zet sarkalatos jogait és



A POLGÁR] PROVIZÓRIUM. ' 3 5

kívánságait; m ásrészt azonban — az osztrák lapok szerin t is — 
«az uralkodóház irán t olyan ihlettel, m int a magyar történelem  
legszebb napjaiban». «Bizalm unkat — szólt a felirat — egyedül 
fölséged atyai szívébe vetjük. Egyedül fölséged fejedelmi bölcse- 
ségétől rem éljük alkotmányos életünknek oly biztosítását, mely 
ism ét visszaadja keblünknek azt a h ite t, hogy a m it a király és 
nem zet egyesült akarata m egállapított, fönn fog az állani a távol 
jövőben is jogilag és te ttleg  m indaddig, míg a király és nemzet 
egyesült akarata ism ét m ásképen nem intézkedik.» A  felirato t 
április 18-án a felsőház is elfogadta s az uralkodó 26-án átvette, 
de válasz nélkül hagy ta ; csupán azt a rem ényét fejezvén ki, hogy 
ez a felirat gyorsítani fogja a kölcsönös megegyezést.

Időközben, április 14-én, a császár m egígérte Pest város kül
döttségének, hogy ha a békét fentarthatja, a császárnét Balaton- 
füredre kiséri le s akkor néhány napot a m agyar fővárosban tölt. 
A kkor azonban már mindenki gyanította, hogy a schleswig-hol- 
steini kérdés m iatt a poroszokkal háborúra kerül a sor s hogy 
ezt az alkalmat az olaszok is felhasználják A usztria megtámadására. 
Á prilis 20-án az osztrák vezérkar már a sereg m ozgósítására kérte 
a császárt, hogy ellenségei meg ne előzzék; s másnap zajtalanul 
meg is kezdték a m ozgósítást. Az olaszok ellen szánt déli sereg 
élére a császár Jllbrecht főherceget állította, a poroszok ellen 
működő északi sereg élére Benedek, táborszernagyot. M egfordítva 
jobb le tt volna. A  főherceg a hadjáratnak m indakét valószínű 
színhelyén, Olasz- és Csehországban is o tthon  vo lt; Benedek 
azonban Csehországban — saját szavai szerin t — azt sem tudta, 
hol folyik az E lbe, míg délen M ilánóig minden bok ro t ismert. 
M eg  is m ondta a császárnak, hogy ő nagyon «jól hegedűi, de 
fuvolázni nem tud». A  császár azonban megmagyarázta neki, hogy 
a hadsereg benne bízik leg jobban ; ha tehá t helyette  a főherceget 
küldené a poroszok ellen, vereség esetében az uralkodó-család tekin
télyén olyan csorba esnék, hogy neki le kellene m ondania a trónról. 
A  magyar katonákat pedig m agyar létére ő lelkesítheti legjobban.
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A tábornokok azt szerették  volna, hogy Velencét a császár 
jó pénzért engedje át az olaszoknak s azután minden erejéve 
Poroszország ellen forduljon s foglalja vissza tőle a M ária Terézia 
idejében elvesztett Sziléziát. M ások úgy akarták elkerülni a hábo
rú t, hogy A usztria és Poroszország osztozzék meg barátságosan

I. VILMOS POROSZ KIRÁLY.

N ém eto rszágon ; míg ezek épen az ő kizárásukkal akartak egy 
államban egyesülni, hogy ezentúl három ném et birodalom  legyen : 
A usztria, Poroszország és (ezek nélkül) egy új Ném etország. 
Bariatin orosz herceg pedig egyenesen azt sürgette , hogy Porosz
és O roszország szövetkezzenek A usztria felosztására és csak M agyar- 
országot hagyják meg Ferenc Józsefnek; de a cár ezt a tervet 
nem fogadta el. A m agyarok nem bánták volna, ha A usztriát akár 
így, akár háború útján maguk a ném etek szorítják ki N é m e t 
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országból, m ert akkor kénytelen volna kibékülni velők, hogy nagy
hatalom maradjon. A ttó l tarto ttak , hogy ha győz, a császár ismét 
korlátlanul fog uralkodni. Friedjung, osztrák tö rténetíró , arra céloz, 
hogy maga a császár akarta volna a háborút. Szerinte «legfonto
sabb elhatározásaiban Ferenc József császár a maga korának his-

V 1KTOR EMÁNUEL OLASZ KIRÁLY.

torikusai e lő tt még mindig homályba burkolt alak. Személyes 
szerepét kora nagy válságaiban csak az u tókor fogja ismerni».

E zt a vádat megcáfolja az a kiáltvány, a m elyben a császár 
1866. junius 17-én a porosz háború kitörését tudatta  népeivel. 
K ijelentette, hogy sem a porosznak, sem az olasznak nem adott 
okot a háborúra. A m indentudó Isten a bizonysága, hogy legelső 
és legszentebb uralkodói kötelességének ösm erte a béke m egtar
tását. A történelem  ■ s az örök m indenható Isten bírószéke elé
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idézte a harc okozóit, hogy szám ot adjanak mindazon szerencsét
lenségekről, melyek egyeseket, családokat, vidékeket, országokat 
fognak sújtani. D e már m ost nem teszi le fegyverét, míg b iro 
dalmának és ném et szövetségeseinek szabad fejlődését és európai 
hatalmát nem biztosítja. Nem csupán közös erejökben és egyet- 
értésökben bízik, hanem egy legfelsőbb lényben is: a m indenható, 
igazságos Istenben, k it az ő családja m indenkor hűségesen szol
gált s ki nem hagyja el a benne és az ügyök igazságában bízókat.

A  poroszok junius 18-án, az olaszok 20-án izentek háború t 
a császárnak; de az olaszok már 24-én (a solferinoi ü tközet év
fordulóján) elvesztették a custozzai döntő  csatát. A  császár épen 
akkor napolta el a magyar országgyűlést, m ert nem akarta, hogy 
az a kiegyezés föltételeiről a háború izgalmai közt tanácskozzék. 
Az országgyűlés 26-án szerencsét kívánt neki a háborúhoz, de 
kijelentette, hogy az alkotm ány mielőbbi visszaállítását kívánja s 
azután csöndesen szétoszlott. Azonban egy hét múlva már meg
érkezett annak a híre, hogy a poroszok J^ô'niggrätzné] döntő dia
dalt nyertek (julius 3.). A császár férfiasán fogadta a m egdöbbentő 
tudósításokat. «A gondviselés keze súlyosan nehezedett reánk — 
szólt a m agyarokhoz julius 7-én in tézett fölhivásában. — A harc
ban, melybe nem enakaratom, hanem a viszonyok kényszerűsége 
e jte tt, m inden emberi számítás m eghiúsú lt; egyedül az a bizalom 
nem, a melyet derék hadseregem  vitézségébe fektettem .» S ugyan
akkor, a m ikor T^lapka tábornok porosz segítséggel csapatot szer
vezett M agyarország fölkeltésére, a császár is fölhítta «hű ma
gyarjait», hogy önkénteseket küldjenek zászlai alá. «Sorakozzanak 
minél számosabban a m egtám adott birodalom védelm ére; legyenek 
m éltó fiai vitéz elődeiknek, kik hőstetteikkel hervadhatatlan babér- 
koszorú t fűztek a magyar név dicsőítésére.»

A m agyaroknak azonban nem kellett sem a birodalom , sem 
a forradalom ; önként nem m entek egyik zászló alá sem. Szótlanul 
teljesítették  kötelességöket s nem tö rőd tek  azokkal, a kik Ferenc 
József helyett F rigyes Károly porosz, L euchtenberg  orosz, vagy

1 38
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N apoléon francia hercegeket ajánlották királyuknak. M ialatt a 
bécsiek azzal tü n te ttek  a kikocsizó császár ellen, hogy öcscsét, 
M iksa császárt éltették, a városi tanács pedig vitézül arra kérte, 
hogy ne engedje ostrom oltatni Bécset, — E rzsébet császárnét a 
pestiek julius 9-én mély tisztelettel, 13-án pedig, m időn gyerm e
keivel együ tt náluk keresett menedéket, kitörő  éljenzéssel fogad
ták. A  császárné Bécsben m egindítóan búcsúzo tt el urátó l, ső t 
nyilvánosan kezet is csókolt neki. Ez a kéz sohasem fogta erő
sebben a kormány gyeplőjét, m int most, a nehéz napokban, m ikor 
a győztes poroszok már Bécs ellen nyom últak. O sztrák alattvalói 
ezt a pillanatot tarto tták  a legalkalmasabbnak, hogy az alkot
mány visszaállítását követeljék tőle. Az uralkodó ju lius 19-én 
maga elé hívatta Deák Ferencet és g ró f JIndrássy G yulát, hogy 
m egtudja tőlük, miként vélekednek a magyarok a változott viszo
nyok közt. Deák m egnyugtatta, hogy «hite szerint a magyar 
nem zet Königgrätz után is csak azt követeli és semmivel sem 
többet, m int K öniggrätz előtt». S ő t azt tanácsolta, hogy az alkot
m ányt majd csak a béke megkötése után állítsa helyre, hogy 
olybá ne tűnjék fel a dolog, m intha kényszerűségből te n n é ; de 
gyorsan kössön békét s azután m indjárt adja vissza a nemzet 
jogait. Deák csak négy óra hosszat m aradt Bécsben s az uralkodó 
gróf Andrássyval és más magyarokkal tárgyalt to v áb b ; de soha
sem felejtette el azt a nemes m érsékletet, a m elyet Deák Ferenc 
ekkor tanúsíto tt. Ellenben pár nap múlva, 23-án, egyenesen meg
m ondta a bécsieknek, a kik alkotmányos korm ányzatot kértek, 
hogy az alkotmányt m ielőbb helyre akarja állítani, de szeretné, 
ha a bécsiek hűsége nemcsak szavakban, hanem tettekben  is nyi
latkoznék. Julius 26-án ostrom állapotba helyezte Bécset, a mely 
akkor politizált legerősebben, m ikor az ellenség a főváros közelé
ben állt.

A császár, hogy m inden erejét a poroszok ellen fordítsa, bár 
hajóhada Lissánál (jul. 18.) fényes győzelm et nyert az olaszokon, 
Velencét átengedte 111. N apoléon császárnak, s hadserege fővezé
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révé A lbrecht főherceget nevezte ki. Pozsony közelében, Lamacs- 
nál (Blum enaunál) julius 22-én már m egkezdődött a döntő csata, 
de félbeszakította a nikolsburgi fegyverszünet híre. Az előleges 
békét szintén N ikolsburgban tárgyalták. N épeihez in tézett kiált
ványában a császár már 10-én m egmondta, hogy készebb ú jra
kezdeni a háború t, m int lemondani birodalma hatalmi állásáról. 
Ez a kívánsága teljesült, m ert a 26-án előlegesen k ö tö tt békében 
A usztria egy talpalatnyi földet sem engedett át a porosznak, de 
beleegyezett, hogy a ném et szövetség feloszoljék és N ém etország 
az ő részvevése nélkül alakúljon újra. Szövetségese, Szászország 
sem vesztett semmit, m ert a császár kijelentette, hogy ő a szász 
királynak m egígérte, hogy országa terü le té t megvédi s m ost inkább 
m egújítja a küzdelm et, m int hogy feláldozza Szászországot. A usz
triának ugyan nem csekély áldozatokat kellett hoznia, de mégis 
jóval kevesebbet, m int a porosz király akarta, a ki panaszkodott 
is, hogy ilyen «silány békét» kellett kötnie. Az elő leges békével 
nem törődve, Klapka (aug. 3.) b e tö rt ugyan M agyarországba, de 
még aznap visszavonúlt. M inden további hadimozgalomnak véget 
vetett az a béke, a melyet az osztrákok a poroszokkal 'Prágában 
1866. aug. 23-án és az olaszokkal Pécsben ok tóber 3-án kötöttek.

Ennek a két szerződésnek az a legfontosabb következése, 
hogy Jlusztria kilépett a német szövetségből, m elynek elnöke a 
császár volt és elvesztette olaszországi utolsó birtokát is, Velencét. 
N agy veszteség ez a H absburgokra nézve, a kik közül 1273 óta 
a ném et-róm ai szent birodalom nak annyi császára és a német 
szövetségnek (a Bundnak) három  elnöke vo lt; és a kik V. Károly 
császár (1535.) óta O laszország egy részén is uralkodtak. A h o g y  
a császárné m ondta, urának Olaszországból nem m aradt egyebe, 
m int az olasz nyelv. E zt még öreg  korában is szívesen és jól 
beszélte. Századok óta A usztria vagy inkább a H absburg-ház aka
dályozta a ném eteket N ém etország, az olaszokat Olaszország egye
sítésében, erős, nemzeti állam alakításában. Poroszország felényi 
volt, m int A usz tria ; mégis győzött, m ert nemzeti lelkesedés heví
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te tte . A  magyarok, csehek, lengyelek nem ta rto tták  magukat vesz
teseknek, m ert nem őket verték meg, hanem a m indnyájokat el
nyomó osztrákot. N em zetiségöket még jobban féltették és becsül
ték, mióta a poroszok és olaszok újból m egm utatták, milyen 
sikereket érhetnek el, ha ragaszkodnak h o zzá ; ellenben az osz
trákok elkedvetlenedtek, m ert a németek őket úgyszólván szám
kivetették. «Föl, népeim ! Bízzatok császárotokban! — buzd íto tta  
őket az uralkodó még julius 10-én. — A usztria népei sohasem 
voltak nagyobbak, m int a szerencsétlenségben. Követni akarom 
őseim példáját és Istenbe vetett rendíthetetlen  bizalommal, elhatá
rozással, kitartással világítok előttetek.» Túl az óceánon majdnem 
ugyanígy szólt öcscse, M iksa  mexikói császár, a ki helyén maradt, 
m ikor a fölkelők elől még m enekülhetett volna. «O ly nem zetség
ből származom — úgym ond — a mely ennél súlyosabb válságo
kat élt át.» De míg ő trónjával együ tt csakhamar é le tét vesztette, 
bátyja az eddiginél biztosabb, m ert nemzeti és alkotmányos alapra 
fektette  a maga uralkodását.

A viharos időkben E rzsébet császárné ju lius 13. óta gyerm e
keivel Budán nyaralt, ső t aug. 19-én a szász trónörökösnét is 
lehozta magával s másnap együ tt ájtatoskodtak a szentistvánnapi 
körm eneten. Súlyos gondokkal küzködő u rá t kétszer (jul. 29. és 
nevenapján, aug. 18.) látogatta meg Bécsben, hová gyermekeivel 
együ tt csak szeptem ber 2-án kö ltözött vissza. Része volt benne, 
hogy a császár saját udvartartása költségeiből egyszerre 2.355,000 
fo rin to t engedett át a sebesültek segítésére. M orvaországban a 
háború veszteségeinek enyhítésére s a munkások foglalkoztatásár 
vasútvonalak építését rendelte el s egy millió forin tot szánt külön
féle építkezésekre. O któberben a csehek és morvák diadalívek és 
ünnepségek nélkül, de hódolattal fogadták a császárt, a ki vigasz
talásukra jö tt. O któber 25-én azzal tü n te tte  ki a háborúban vitéz 
prágai három  polgárőrséget, hogy Prágában neki s utódjainak a 
katonasággal együ tt teljesíthesse a várőrségi szolgálatot s hogy 
tagjai cseh nem zetiszínű szalagra tű zö tt hadiérm et viselhessenek.
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H arm adnap Prágában egy Pust Antal nevű sz;abólegény meg akarta 
ölni a császárt, de kísérletét Palmer angol hajóskapitány m eghiú
síto tta . Aznap a császár az osztrák m iniszterekkel és M ajláth 
kancellárral ismét tanácskozni kezdett a magyar kiegyezés ügyé
ben ; s 30-án, főkép az aznap külügym iniszterré kinevezett Beust 
sürgetése következtében, novem ber 19-ére, E rzsébet napjára, újból 
összehítta az országgyűlést.

M agyarország akkor szom orú helyzetben volt. Ellenség ugyan 
a m últ háborúban csak Pozsony táján tapodta terü leté t, de az 
osztrák és olasz csatatereken több ezer m agyar esett e l ; a május 
24-i országos fagy roppan t kárt és Ínséget okozo tt; kolerában 
pedig 70,000-nél többen haltak meg. Az országgyűlés m egnyitá
sakor azonban az uralkodó kijelentette, hogy a balsors csapásai
val szemben súlyos föltételek m ellett is visszaadván nekik a béke 
áldásait, alkotmányos kívánságaikat mielőbb teljesíteni akarja. Ö röm 
mel ism erte el, hogy az országgyűlés 67-es bizottsága a közös ügyek 
tekintetében olyan javaslatot készített, a melynek alapján tárgyalni 
lehet. Ő  a maga részéről m úlhatatlanul fentartani kívánja a had
sereg egységét s a többi kérdést is tisztán, világosan akarja meg
oldani. S akkor a felelős korm ányzatot és az alkotm ányt nemcsak 
M agyarországban, hanem A usztriában is helyreállítja. A  m últ kegye- 
letes hagyom ányait a jelen helyzet követeléseihez szeretné alkal
mazni, hogy a jövőt biztos alapra fektethesse. Az országgyűlés 
azonban nagyon ridegnek találta a leirato t és dec. 17-i föliratá
ban a nem zet kívánságainak haladéktalan és őszinte teljesítését 
kérte. «Adja vissza felséged m indenekelőtt alkotmányos szabad
ságát a magyar nemzetnek, hogy az jogaiban biztosítva, egyet
értésben m egszilárdúlhasson, anyagi erejében gyarapodhassék és 
biztos támasza lehessen felséged trónjának is minden időben.» 
E zt a felirato t az uralkodó egy napon (dec. 23.) vette át a hor- 
vátokéval, mely kijelentette, hogy a magyarokkal való kiegyezést 
abbahagyja. Dec. 28-án pedig a császár rendeleti úton hozta be 
az általános hadkötelezettséget, ho lo tt az alkotm ány értelm ében
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erről csak az országgyűlés in tézkedhetett. A borús i 866. esztendő 
tehát rem énytelenül végződött.

A ház 1867. januárius 17-én feliratban kérte a királyt, hogy 
ne tegye lehetetlenné a kibékülést : vonja vissza rendeletét, állítsa 
helyre az alkotm ányt s ők törvényben készek megállapítani a 
védelem új rendszerét. Az uralkodó a felirat átnyújtásakor elég

kedvezően válaszolt. M egigérte, hogy azonnal kinevezi a magyar 
m inisztérium ot, a m int a hatvanhetes bizottság elkészíti s ő el
fogadhatónak találja a közös ügyek intézéséről szóló javaslatát. 
E  közben gyakran tárgyalt magyar államférfiakkal, különösen Andrássy- 
val, Lónyayval, Eötvössel, februárius 8-án pedig Deákkal. M aga 
följegyezte minden fontosabb nyilatkozatukat; s 38 esztendő múlva, 
mikor a főbb kérdések ismét szóba jö ttek , a kihallgatáson ezekről 
a jegyzetekről olvasta le az akkori államférfiak véleményeit. ((Azok 
közöl — szólt az egyik képviselőhöz 1905. márc. 7-én — a kik

BÁRÓ BEUST FRIGYES.
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a kiegyezést megcsinálták, már csak én é lek ; s jegyzeteimmel én 
vagyok az egyetlenegy élő tanúbizonyság, hogyan értelm eztünk 
akkor egyes vitás pontokat.» Lónyay M enyhért elösmeréssel jegyezte 
föl, hogy a tanácskozásokon «gyönyörűen, pártatlanul, részrehajlás 
nélkül elnököl. Szépen tud  m egkülönböztetni (d istinguá ln i); a 
vitát a kérdésre visszaviszi, de saját vélem ényét ta rtózkodo tt ki
mondani ; ső t még m odora által se szereti gyaníttatni nézetét. Az 
1848. évi törvényeket (melyeknek egy részét módosítani kívánta) 
igen alaposan é r t i : minden paragrafusra emlékezik.» Az uralkodót 
végre is sikerűit m egnyugtatni, hogy az országgyűlés kielégítő 
javaslatot fog készíteni az Ausztriával közös ügyek elintézéséről 
és hogy egy magyar m inisztérium  előterjesztésére módosítani kész 
az 1848. évi törvények egy részét is. 1867. februárius 17-én tehát 
az uralkodó m egszüntetvén a magyar és az erdélyi udvari kancel
láriát s a m agyar királyi helytartótanácsot, g ró f Andrássy G yulát 
nevezte ki a felelős magyar minisztérium elnökének. Az ország- 
gyűléshez aznap in tézett leiratában elösm erte, hogy a régi magya
rok a veszedelem perceiben mindig tán toríthatatlan  hűséggel siet
tek a fenyegetett trón  és birodalom  védelmére. A m últak ezen 
lelkesítő emlékei rem élnie engedik, hogy az ősök utánzásra méltó 
erényei a jelen nem zedékre is átszálltak s az is meg fogja védeni 
a tró n t és a birodalmat. Így biztosítva látván a birodalom  fenn
állását, a magyar országgyűlés komoly, higgadt, ünnepies kijelen
téseivel szemben aggodalmai m egszűnnek. Tehát örömmel ragadja 
meg az alkalmat M agyarország alkotmányának, helyreállítására és e 
célból a magyar felelős m iniszteri kormány kinevezésére. Szilárdan 
el van határozva, hogy az ország alkotm ányát m inden megtámadás 
ellen megoltalmazza és sértetlenül fentartja. Reméli, hogy M agyar- 
ország hű népei ezentúl is erős támaszai lesznek királyi székének 
s vész idején elszánt védői mind a magyar szent korona országai, 
mind pedig a birodalom  terü leti épségének.
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Jyel. A  király három  nagy feladata. (1867— 1 868.)

Az alkotmány helyreállítását tudató  leirato t az országgyűlés 
másnap örömmel és tisztelettel fogadta. Báró Vay M iklós a felső
házban úgy üdvözölte, m int a nem zetek életében minél ritkábban 
előforduló világeseményt. A  gondviselés úgy akarta, úgym ond, 
hogy az igazság, a jog  száz meg száz nehézségen diadalmaskodjék 
s a királynak ju tta tta  a legnagyobb dicsőséget: az engesztelődés 
dicsőségét. A  feltornyosúlt akadályokat — Vay szerin t — maga 
a király háríto tta  el, a ki száz meg száz gordiusi csom ót o ldo tt 
meg személyes erejével és befolyásával.

A királyról elm ondhatjuk S ch illerre]:

(i Oh, mi nehéz meggyőzni szivünk’ ! Dicsérem a b á t r a t ;
De ki szivével győz :  többre  becsülöm a hőst.»

T udo tt parancsolni szívének, a mely tizennyolc esztendeig az 
egységes, erős A usztriáért d o b o g o tt; szívébe zárta m ost már azt 
a nem zetet is, a mely azon tizennyolc esztendő alatt a jog és 
igazság fegyverével küzdö tt a léteiét m egsemmisítő egység ellen. 
E bben a küzdelemben Deák volt a nem zet vezére. A  hogy 
maga m ondta tisztelőinek, nem azért vitte elül a zászlót, m intha 
mások talán még jobban nem tud ták  volna lobogtatni az t; hanem 
mivel az ú t  olyan keskeny volt, hogy csak egy em ber fért el rajta s a 
véletlen úgy akarta, hogy ő jusson előre. Zászlaját m ost meghaj
to tta  a király e lő tt s így vele együ tt osztozik až engesztelődés

i OMárki ; J. Ferenc József.
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dicsőségében. Februárius 18-án a fővárost a lakosok felJobogózták, 
kivilágították s este fáklyászenével tisztelték  meg Deákot, Andrássyt, 
A  király pedig a m iniszterelnökhöz in tézett táviratban fejezte ki 
öröm ét, hogy leiratát ilyen jól fogadták.

Februárius 20-án A ndrássy elnöklete alatt «hét magyart» 
(gr. Festeti eh G yörgy , báró W enkheim Béla, Lónyay M enyhért, 
báró Eötvös József, H orváth  Boldizsár, gr. M ikó  Imre, G orove 
István) nevezett ki m iniszternek, a honvédelmi m inisztérium  teen
dő it pedig ideiglenesen az elnökre bízta. A  m inisztérium  már 
23-án átvette  az ország politikai korm ányát, azonban a helytartó- 
tanács s a két kancellária m űködése csak m árcius 10-én szűnt meg. 
Harm adnap (márc. 1 2-én) a fővárosba érkező királyt nagy lelkese
déssel fogadták, «ö rvendek  — szólt a főváros küldöttségéhez, — 
ha a szerencsésen változott viszonyokban a két testvérváros, m int 
az ország szíve, jobb  idők hajnalát látja; m ert ha a szív bizalom
teljesen és életerősen dobog, akkor az egész test, az ország ösz- 
szes lakossága is, jobblétének és megelégedésének fog örvendeni. 
Az ország öröm e pedig és népeim boldogsága m indenkor az én 
örömem  és boldogságom  is.» Ilyen szellemben felelt az ország- 
gyűlés küldöttségének 14-én, a mely nap Budán először elnökölt 
a m inisztertanácsban. 23-án mind a király, mind az országgyűlés 
helyeselte, hogy Lónyay pénzügym iniszter az állam számára meg
vette G ödöllő t s azt a királyi család nyaralóhelyének rendezi be. 
A  király 26-án ta r to tta  az első udvari vadászatot a Grassalkovicsok 
egykori uradalmában s attól fogva gyakran és szívesen tartózko
d o tt o ttan .

Időközben a képviselőház tíz (márc. 20— 29) s a főrendiház 
egy napi (ápr. 3) vita után elfogadta az Ausztriával közös érdekű 
viszonyokat rendező törvényjavaslatot. Az ehhez (május 17) írt 
bevezetés szerin t örömmel üdvözölte az uralkodónak azt az el
határozását, hogy az alkotmányos korm ányzat rendszezét az egész 
birodalom ben megállapítani óhajtja s ezzel trón ja  fényét s a b iro 
dalom ere jét és hatalm át m inden népnek a közügyek iránti érdeklő-



G
R

Ó
F 

A
N

D
R

Á
SS

Y
 G

Y
U

LA
 M

IN
IS

Z
T

É
R

IU
M

A
.

Fö
nt

 A
nd

rá
ss

y,
 a

 k
öz

ép
ső

 s
or

ba
n 

Eö
tv

ös
, 

W
en

ck
he

im
, 

Ló
nv

ay
 é

s 
H

or
vá

th
, 

az
 a

lsó
 s

or
ba

n 
M

ik
ó,

 F
cs

te
tic

h 
és

 G
or

ov
c.





MAGYARORSZÁG ÉS AUSZTRIA KIEGYEZÉSE. >47

désére kívánja fektetni. Az országgyűlés ehhez képest ebben a 
törvényben gondoskodott, hogy a király az 1723. évi törvények 
(a pragmatica sanctio) értelm ében együttesen és elválaszthatatlanul 
uralkodjék hazánkon és az osztrák örökös tartom ányokon, m ásrészt 
azonban M agyarországnak a törvényhozásban és kormányzatban 
való függetlenségét és önállását is biztosítsa.

M ájus 22-én, a birodalmi tanács megnyitásakor, a császár az 
osztrákokat is in te tte , hogy vessék a feledés fátylát a közelm últra, 
mely a birodalmon mély sebet ü tö tt. Okúljanak a vele járó tanul
ságokból s bátran, egész erejűkkel állítsák helyre a birodalom  belső 
nyugalm át és külső tekintélyét, hatalmát. L épteiket ne a m egtor
lás titkos gondolata vezesse, hanem abban keressenek, vele együtt, 
nemesebb elégtételt, hogy alkotásaikkal, tetteikkel becsüléssé és hajlan
dósággá szelídítsék az idegenséget és az ellenséges érzü letet. Akkor, 
bárm ely törzshöz tartoznak s bárm ely nyelven beszélnek, A usztria 
népei a császári zászló körül sorakoznak s örvendező szívvel bíznak 
császáruk ősének (111. Frigyesnek) szavaiban, hogy A usztria a M inden
ható védelme alatt fenmarad és virágozni fog a legkésőbbi időkig.

Azonban a birodalmi tanács fanyaron lá to tt munkához, a hor- 
vát országgyűlés pedig a magyarokkal való egyességet oly képtelen 
föltételekhez kötötte, hogy a király május 25-én feloszlatta, m ert 
miatta nem akarta tovább halogatni a koronázást. M ásnap m eg
jelent JKossuthnak Párisból május 22-én Deák Ferenchez in tézett 
levele, melyben a közösügyes törvényt s az 1848. évi törvények 
m ódosítását a nem zet halálának mondta. A  levél óriási hatást te t t  
a nem zetre. Böszörményi László az országgyűlésen indítványozta 
is a koronázás elhalasztását, de oly időben (junius 4), a m ikor az 
országgyűlés már minden akadályt e lháríto tt annak az útjából. 
M ájus 29-én végleges alakjában is megszavazta a közös ügyekről 
szóló javaslatot, 31-én m ódosíto tt négy 1848. évi törvényt. Junius
4-én becikkelyezte V . Ferdinánd királynak és Ferenc Károly főher
cegnek a trónró l még 1848-ban tö rté n t lem ondását s így az 1791. 
évi 111. törvénycikk értelm ében Ferenc Józsefet tulajdonképen csak
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m ost ösm erte el a trón  törvényes örökösének. Ugyanakkor azon
ban kimondta, hogy M agyarországot ezentúl minden trón lem on
dásról külön kell értesíteni s beleegyezését alkotmányos módon 
megnyerni. Ezek meglévén, az országgyűlés azonnal m egállapította 
a koronázási hitlevél és esküm inta szövegét, 50—50,000 arany 
koronázási ajándékot ajánlott meg a királynak és a királynénak, 
koronaőröket (gr. Károlyi G yörgy, br. Vay M iklós) választott, a 
koronázásnál a nádor teendőinek végzését gr. Andrássy G yulára 
bízta (mivel Deák Ferenc nem vállalkozott), 6-án pedig m egkérte 
a királyt, hogy magát és feleségét megkoronáztassa.

A  király, ki jun ius elseje óta a fővárosban tartózkodott, a 
nem zet kívánságait még aznap teljesítette. «Bizalommal fordultunk 
a nem zethez — szólt — midőn felhívtuk a helyzet nehézségeiből 
fejlődött akadályok elhárítására. H ű M agyarországunk teljesen m eg
felelt a beléhelyezett bizalomnak. Az nem lehet, hogy állandó és 
üdvös ne legyen, mit őszinte egyetértéssel a király és nem zet alkot
tak.» A küldöttséghez in tézett válaszában a királyné is áldotta az 
isteni gondviselést, hogy ezt a magasztos percet megélnie engedte.

Junius 8-án a képviselőház már reggel félhatkor ülést ta r to tt 
s onnan m ent át a várba a koronázásra. M ert a földnek csak két 
országa van: Anglia és hazánk, hol egyedül a koronázás ju ttatja  
a királyt hatalmának teljes birtokába. M agyarország, E rdély , H o r 
vátország, Tótország, Dalmácia, Bosznia, Szerbia, Bulgária, Ku- 
mánia (O láhország), Lodom éria és Galicia zászlai jelen tették  azt a 
hatalmat, a mely a magyar királyt történelm i jogon illeti. H uszon
hat külföldi állam képviseltette magát azon a nagy napon, a mikor 
a nem zet nevében M átyás király tem plom ában Simor János eszter
gomi hercegprim ás és g ró f Jlndrássy G yula te tte  J. Ferenc József
nek — a 61-ik törvényes magyar királynak majd E rzsébet 
királynénak fejére Szent István koronáját. A  koronázás ősi módon 
m ent végbe ;*  de mégis sok tekintetben különbözött a régiektől.

* Bőven le írja  Fáik M iksa és D ux A d o lf Koronázási E m lékkönyve. (Pest, 1867.) 
2 r. 52 lap, 20 m űm elléklettel.
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Terenc József volt az első, a kit nem a kiváltságos osztályoknak, 
hanem az egész népnek országgyűlése koronázott királylyá; s ő 
is az egész nép számára ado tt hitlevelet s te t t  esküt a demokratikus 
alkotmányra. Szent esküjét m inden H absburg  közül ő m ondotta el 
először magyarúl, az állam nyelvén. E lőször ő k ö tö tt frigyet a 
magyar nép minden osztályával; pedig nemcsak a fényes szertartá
sokban ragaszkodott M agyarország legdicsőbb korának, a közép
kornak emlékeihez, hanem esküjében is, melyjyel — az ellenállás
ról szóló záradékot kivéve — még az aranybullának, a nemesi 
alkotmány legféltettebb kincsének m egtartását is h ittel fogadta. De 
mindennél fontosabb volt, hogy százezrek jelenlétében b iztosíto tta  
M agyarország és társországai jogait, alkotmányát, függetlenségét 
és terü leti épségét s így szakított azzal a tizennyolc esztendős 
törekvéssel, mely hazánkat A usztria tartom ányává akarta alázni. 
M éltán  m ondhatta báró Kemény Zsigmond, hogy «a m últ hibáinak 
elösmerésével, mely em elkedett szívek tulajdona, jobbját nyujtá 
nem zetünknek; s nem zetünk állambölcsesége, fátyolt vetve a múl
takra, bizalmat bizalommal v iszonzott.»

E z t jelenti az 1867 junius 8-i koronázás, nem zetünk tö rténe
tének egyik legnevezetesebb napja. A koronázás a M átyás király 
Nagyboldogasszony-tem plom ában, az aranysarkantyús vitézek föl
avatása a helyőrségi Szent János-tem plom ban tö rtén t. Szemkápráz
tató  m enetben, zászlósuraktól, főpapoktól, a vármegyék bandériu
maitól, a nem rég (ápr. 21) helyreállíto tt magyar testőrségtő l stb. 
kisértetve vonult át a koronás király a pesti oldalra. O tt, a bel
városi plébánia-tem plom  előtt, Isten szabad ege alatt m ondta el 
esküjét s a m ost ró la nevezett té r  koronázási dom bján te tte  meg 
a szokásos kardvágást a világnak mind a négy tájéka felé annak a 
jeléül, hogy megvédelmezi az országot, akárhonnan éri támadás. 
Az ebédnél az országgyűlés küldöttei és az asztalnokok szolgálták 
ki a királyt, a ki áldomást m ondott a hazára. A  magyar király 
ezen a napon a középkor teljes fényében jelen t meg. Csupán 
nyolc képviselőnek távolmaradása tű n t fel. A  «hét magyar» (a meny-
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nyien a szélsőbaloldaliak voltak) ezen a napon Cinkotán búslako
dott, Deák Ferenc pedig, «gyöngélkedése miatt» nem jelen t meg. 
B eérte azzal a két fényképpel, a m it a királytól s a királynétól kapott. 
A  nemzet valóban hárm ajuknak tu la jdon íto tta  a mai nap ö röm ét: 
Deák Ferenc bölcseségének, a királyné békítő szellemének s a 
király férfias elhatározásának.

M ásnap, piros pünkösd napján, a külföldi hatalmasságok tisz
telegtek a hamvaiból újra éledt M agyarország királyánál. D élután 
a királyi pár m egjelent a vigadóbeli díszebéden, hol leírhatatlan 
lelkesedéssel fogadták. Az útcákon százezrek éltették  a királyt, ki 
ezen a napon minden politikai s 354 közönséges vétkesnek megkegyel
m ezett és valamennyi kivándoroltnak m egengedte a hazatérést. Jun. 
10-én fogadta a király az ország, a vármegyék s a városok kül
döttségeit, valamint a szokásos koronázási ajándékokat. «M időn — 
írta eznap gr. Andrássyhoz — szerencsés m egkoronáztatásunk által 
helyreállítva látjuk azon egyetértést, mely m inden birodalom  hatal
mának és jólétének alapja, atyai szivünknek nincs forróbb óhajtása 
m int az, hogy a m últ szom orú esem ényeinek nemcsak következ
ményei m egszüntettessenek, de szenvedései is, a m ennyire tő lünk 
függ, enyhíttessenek.» A zt a százezer aranyat tehát, m elyet felesé
gével együ tt az országtól kapott, a vo lt honvédek árváinak, özve
gyeinek, munkára és keresetre képtelen rokkantjainak fölsegélésére 
ajándékozta vissza. Pár napja, m ikor ezt az elhatározását először 
tudatta  Andrássyval, m iniszterelnöke m eghatottságának láttára szelí
den mosolyogva te tte  hozzá; «Jó lesz nyom tatékúl arra a fátyolra, 
a m elyet a m últra vetettünk, hogy sohase bolygassa az idők szele.» 
Abban a pillanatban méltán kérdezhette  A ndrássy tó l: «Tudnak-e 
mások is úgy felejteni, m int én ?» M ásnap a koronát a hozzátar
tozó jelvényekkel együ tt a M átyás-tem plom ból, a hol köztiszte
letre voltak kitéve, visszavitték a várpalotába s ezzel a koronázási 
ünnepek véget értek. Harmadnap az országgyűlés küldöttsége élén 
Simor hercegprím ás köszönte meg a király «felülmúlhatatlan nagy
lelkűségét,» m ilyenre az emberi jószívűség egymagában nem képes,
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m ert hozzá olyan vallásosság kell, mely Isten szent kegyelmétől 
áradozik s a jóltevésben leli boldogságát. A  király nem titkolta 
m eghatottságát. B iztosíto tta  a küldöttséget, hogy feleségével együtt 
édes és m egnyugtató ö n tudato t érez, a m ikor a koronázás által szente
s íte tt törvényes és alkotmányos frigyet a béke olajágával koszorúz- 
hatták meg. Ugyanez nap h irdették  ki az országgyűlésen az első 
tizenkét törvénycikket, a m it a király jóváhagyott és 28-án ünne- 
piesen szentesített. T izenkilenc nehéz esztendő (1848 április 11) 
óta ez volt az első eset, hogy a nem zet és királya ism ét együ tt
hozták a törvényeket. E z t még inkább fokozta az a tisztelet, me
lyet a főváros népe az este Bécsbe utazó király és királyné iránt 
tanúsíto tt. A főrendiház elnöke, M ajláth  G yörgy országbíró, aznap 
lelkesedve h irdette , hogy teljesedett, a m it évek hosszú során ke
resztül százezer honfikebel epedve ó h a jto tt: «vége az ingatagság
nak, mely oly kártékonyán h a to tt a közerkölcsiségre; ism ét helyre
állt a törvény tekintélyének az elve. Új korszak küszöbén á llunk : 
új viszonyokkal, új kötelességekkel.»

A kibékített magyar nem zet öröm ének láttára a király feledni 
tud ta  a maga bánatát. Családját épen ezekben a napokban érte  két 
nagy csapás. A lbrech t főherceg ifjabb leányának, M atildnak könnyű 
báli ruhája öltözködésközben m eggyuladt s a fiatal terem tés két nap
pal a koronázás e lő tt Budán sebeiben meghalt. S másfél héttel a 
koronázás után (jun. 19) a mexikói fölkelők Q ueretaróban  főbe
lő tték  M iksa császárt, a király öcscsét, a minek híre különben 
csak a hónap végén érkezett Bécsbe. A király fölcsókolta édes 
anyja könyjeit, de elnyom ta a maga fájdalmát s teljesíte tte  ural
kodói kötelességeit akkor is, m ikor azok zajos ünneplésekre kény
szerítették. így  például ju lius 27— 31-én Bécsben Abdul Azisz 
tö rö k  szultánt, aug. 19 — 21-én Salzburgban 111. N apoléon francia 
császárt és 11. Lajos bajor királyt fogadta fényesen, okt. 23 31-én
pedig Párisban a világkiállítás alkalmával gr. Andrássyval ő láto
gatta meg N apoléon császárt. Ú gy ünnepelték o tt, m int a ki «szö
vetségre lépett a kor szellemével.» N agyon kedvesnek találták,
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hogy a kiállításon megcsókolt egy szép kis leányt, a ki makran
cosán kiabált, hogy m indenáron látni akarja a császárt. A  nép ba
rátjának mondták, mikor a vadászaton csak egy szegény asz- 
szony virágját fogadta el, a több it pedig hazaküldte feleségének, 
hogy lássa, milyen szépek Franciaország virágai s milyen bará t
ságosak lakosai. H ízeJgett a franciák hiúságának, m ikor a paraszt- 
gazda szőllejét megízlelve, megjegyezte, hogy olyan zamatos és 
tüzes az, mint a francia szellem ; és te tszett nekik ((az alkotmá
nyos császár», a ki nem akarta, hogy rendőrök védelmezzék ő t a

A KIRÁLY ŐSEI SÍRJÁNÁL NANCYBAN.

nép kíváncsisága ellen, m ert — úgym ond — «inkább taszigáljanak 
meg egy kicsit, mint hogy őrizzenek.» De valósággal m eghatotta 
a franciákat az az áldomás, a m it (okt. 29) Páris városa lakomáján 
m ondott rájuk. «A mikor — szólt — most egynéhány napja Nan- 
cyban őseim sírját meglátogattam, nem fojthattam  el egy óhajtáso
mat. Bárcsak — így gondolkoztam  — ebbe a nagylelkű nem zet 
gondjaira b ízo tt sírba tem ethetnénk el minden viszálykodást, a 
mely idáig elválasztott, elkülönített egymástól két olyan országot, 
mely az előhaladás és a közm űveltség útján  közös m unkára van 
hivatva. E gyetértésünk legyen új záloga annak a békének, a mely 
nélkül a nemzetek nem fejlődhetnek. Köszönöm Páris városa fogad



ta tásá t; m ert napjainkban a fejedelmek barátságának és jó  egyetér
tésének kétszeres becse van, a m ennyiben a népek rokonszenvére 
és jóindulatára támaszkodnak.»

A párisiak alkotmányos császár gyanánt éltették  Ferenc Józsefet, 
pedig csak m int magyar király volt alkotmányos. De M agyar- 
országban is visszhangot kelte tt J^ossuth Lajosnak a váci választók
hoz még Szent István napján in tézett az a nyilatkozata, hogy ő 
az osztrák ház uralm át hazánk függetlenségével és önállásával össze
férhetetlennek hiszi. A bony s E ger városok, valamint Hevesvár
megye helyeselték nyilatkozatát, határozatukat azonban a kormány 
m egsem m isítette. D e az időközben összehívott osztrák birodalmi 
tanácsban is sokan hangoztatták, hogy jobb volna, ha A usztria és 
M agyarország közt csak az uralkodó személye volna közös, míg 
mások azt vitatták, hogy saját alkotm ányukat csak akkor b iztosít
hatják, ha elfogadják az alkotmányos M agyarországgal közösen 
intézendő ügyeket. E z tíznapi vitatkozás után (nov. 12 — 21.) meg 
is tö rtén t, s a császár még aznap szentesítette  az osztrák b iro
dalmi tanácsban képviselt királyságok és országok alaptörvényeit. 
D ecem ber 27-én tudatta  ezt a magyar országgyűléssel s ugyan
akkor szentesítette  az újabb magyar törvényeket, melyek szintén 
A usztriához való viszonyunkat szabályozzák; pl. hogy a magyar 
korona országai milyen arányban járuljanak a közös kiadásokhoz, 
az államadósságok kamataiból m ennyit fizessenek, milyen vám- és 
kereskedelmi szövetségben éljenek Ausztriával.

A  császár és király már decem ber 24-én kinevezte az első 
közös m inisztérium ot (a külső ügyekre Beust, a hadügyre John 
és az ezeket illető pénzügyre Becke bárókat), 30-án pedig herceg 
A uersperg  Károly elnöklete alatt A usztriának ism ét alkotmányos 
m inisztérium ot adott. 1868. januárius 20-án a delegációk m űkö
dését abban a rem ényben nyito tta  meg, hogy M agyarország ősi 
alkotm ányát ez az intézm ény újból biztosítja, ha a közös érdekű 
kérdéseket őszinte egyetértéssel és kölcsönös bizalommal fogják 
tárgyalni. N ovem ber 14-én M agyarországot és A usztriá t a kül-
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földdel szemben O sztrák-m agyar monarchiának vagy birodalomnak 
rendelte nevezni és decem ber 5-én Budán kifejezte azt a m eg
győződését, hogy m ost már «birodalmának'! m indakét része hasonló 
érdeklődéssel viseltetik az «állam» : a monarchia nagysága, hatalma 
és biztonsága iránt. N ovem ber 17-én a király szen tesítette  a ma
gyarok és horvátok kiegyezéséről szóló (1868 : XXX.) törvénycik
kelyt. A zt a napot (nov. 27.), midőn a m agyar országgyűlésre 
küldött horvát követek nála tisztelegtek, uralkodása legszebb napjai 
közé szám ította; m ert a magyarok s horvátok kibékülése nemcsak 
a két királyságra, hanem az egész monarchiára nézve korszakos 
esemény. D ecem ber 6-án örömmel szen tesített két más magyar 
törvényt is, m ert rem élte, hogy ennek következtében M agyar- 
ország népei m ost már testvériesen élnek egymással. Az egyik 
(az 1868 ; XL1I1. t.-c.) részletesen szabályozta M agyar- és Erdély- 
országok egyesítését; a másik pedig ( i 8 6 8 ;X L 1V. t.-c.) egyenlő 
jogúvá te tte  M agyarország minden nem zetiségét, de kimondta, 
hogy politikai tekintetben mindannyian egyetlenegy nem zethez 
tartoznak : az oszthatatlan, egységes magyar nem zethez.

Ú gy h itte , m ost már teljesíte tte  élete három  nagy feladatát.
1. J^ibékltette egymással a z  uralkodása alatt élő népeket: a ma

gyarokat az osztrákokkal, a horvátokat, tótokat, szerbeket, rom á
nokat a magyarokkal. Egyik legszebb föladatát, a hogy a horvát 
küldöttségnek (1868. okt. 9.) m ondotta, abban találta, hogy ott, 
hol népei érdekei egymástól elágaznak, királyi szavát engesztelőleg 
és kibékítőleg vesse mérlegbe.

2. J lz  uralkodása alatt álló terület európai nagyhatalom ma
radt: nem ugyan mint egységes A usztria, de m int A usztria- 
M agyarország. Saját szavai (1868. dec. 5.) szerin t visszavezette 
azt arra a történelm i alapra, a melyen nyugodott, m ikor a leg
nehezebb harcokat sikeresen megállta és fényes győzelm eket ara
to tt. M ost az egykor egységes birodalom nak «mindakét része 
hasonló érdeklődéssel viseltetik az állam, a monarchia nagysága, 
hatalma és biztonsága iránt».
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3. Alkotm ányt adott Ausztriának, úgy a hogy azt A usztria 
trónjára lépve (1848. dec. 2.) m egígérte; de m ódosítva helyreállí
totta M agyarország ősi alkotmányát is. A  m int a kibékítésben fő
m unkatársa, Deák Ferenc (m ár 1867. dec. 17.) m ondotta: «az 
alkotmányos szabadság, mely M agyarországban úgy, m int A usztriá
ban létezik, s a jogi viszonyok, melyeken az alapszik, olyanok, 
minőknél szabadabbak alig vannak Európában».

A  magyarok nemsokára valóban a legalkotmányosabb királynak 
nevezték 1 . Ferenc Józsefet.
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A KIRÁLY NÉPSZERŰSÉGE.

A hadsereg  dem okratikus alapja. A  h adsereg  vezénynyelve. A honvédség . A  király a 
közkatonák közt. A dom ák és dalok a királyról a katonaságnál. A  m agyar nép  szere te te . 
A királyi gyerm ekek m agyar neveltetése. A dom ák a király m agyarországi tartózkodásáró l. 
Jellem ző adatok a kihallgatásokról. U tazási történetkék. A  kérvények. A  király takarékos

sága. G ödöllői áldom ása.

A király 1868. decem ber 5-én kijelentette, hogy «a m onarchiá
nak» békére van szüksége. E zt a békét a hadsereg újraszervezésé
vel akarta biztosítani. M ég  aznap szentesítette  tehát a véderőről 
szóló (1 8 6 8 : XL.) törvényt, a mely kimondja, hogy minden hon
polgár személyesen köteles katonáskodni. «Népeim — m ondta maga 
a király — m ost már osztálykülönbség nélkül, büszkén és jogosúlt 
önérzettel fognak zászlaim körül sorakozni, hogy teljesítsék leg
nemesebb kötelességöket.»

Az új, rendes hadseregnek 800,000 em berből kellett állnia; 
ebből 329,632 esett a magyar hadseregre, m int az összes had
sereg kiegészítő részére. Grivicsics tábornok ugyan, a hadügy
m iniszter képviselője, a magyar delegációban (1868. márc 11.) 
elszólta magát, hogy a hadügym iniszter sohasem nyújtana segéd
kezet a hadsereg kettéosztására, de tapintatlan nyilatkozatáért a 
király m egharagudott. M egtilto tta , hogy beszédét a hivatalos lap
ban közöljék, megparancsolta, hogy szavait a delegációban helyre
igazítsák s a tábornokot azonnal szabadságolta, majd nyugalomba 
helyezte. M ásrészt azonban szigorúan ragaszkodott a kiegyezésről 
szóló törvényben nyert azon alkotmányos fejedelmi («legfőbb had
úri») jogaihoz, hogy a hadsereg egységes vezérletéről, vezényleté
ről és belső szervezetéről ő intézkedjék. Ehhez képest már 1868. 
febr. 3-án kifejezte azt az egyéni m eggyőződését, hogy az egységes 
vezénynyelv minden fegyveres testü letnél elengedhetetlenül szük
séges és hogy a (ném et) vezénynyelv egységét, m int idáig, ezen-
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túl is fentartani akarja. Nem teljesíte tte  tehát a prágaiaknak azt 
a kívánságát, hogy polgárőrségek vezénynyelve a cseh legyen. De 
1868. aug. 6-án meghagyta, hogy minden tisz t m egtanulja azt a 
nyelvet, a melyen ezredének legénysége beszél és hogy a magyar- 
országi ezredekhez, a m ennyire lehet, csak magyarországi születésű 
tisz teket oszszanak be.

Teljesen magyar le tt a vezénynyelv az ugyanakkor fölállított ma
gyar honvédségnél, horvát a horvátnál, s ném et az osztráknál. Ez volt 
az első m agyar honvédség, m elyet a nem zet és királya közös elhatá
rozással á llíto tt fel; ső t a király 1874. szept. 19-én, m ikor A lcsúton 
a honvédség szép felvonulásában gyönyörködött, kíséretéhez fordulva 
megjegyezte, hogy a honvédség fölállítása az ő tulajdon eszméje. 
Az öreg honvédek, a kik húsz év e lő tt harcoltak Ferenc József 
ellen, m ost (1868. dec. 7.) szolgálatukat ajánlották az alkotmányos 
királynak s a király — saját nyilatkozata szerint b ízo tt benne, 
hogy a trón  és haza iránti kötelességöket m indenkor híven fogják 
teljesíteni. Első honvédelmi m inisztere is (g ró f A ndrássy) azok 
közé tartozo tt, a kiknek nevét a szabadságharc után akasztófára 
függesztették ; s az új honvédség tisztjei közül nem egy váltotta 
meg életét nehéz vasban a hazáért szenvedett rabsággal. S hívebb 
katonái egy királynak sem lehettek, m int ezek az újra szolgáló 
öreg honvédek, a kik boldogoknak érezték  magukat, hogy most 
már egy a király a hazával, m elyért életöket és véröket ajánlják. 
«A hadsereg — hangzott feléjök is a király intelm e — ne tagadja 
meg m últját, hanem századok dicső emlékeit a jelenkorra vigye át. 
Haladva az idővel és a tudom ánynyal, új elemek (a honvédség, nép
fölkelés) által megizmosodva, tisz te le te t parancsoljon az ellenségnek.»

A dalmátok a Bocche di C attaro  körül 1869-ben fölkeltek a 
véderőtörvény ellen, s a hogy az alföldi népdal m ondta:

«Dalmácia köröskörű] füstölög,
Ferenc József nagy ágyúja de dörög!
Fújja Ferenc József réztrombitáját,
Harcra hívja sok szép magyar bakáját.»
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Rodics tábornok 1870. elején (a knezlad békében) lecsönde- 
sítette  a lázongókat. M áshol m indenütt gyorsan és ellenállás 
nélkül hajtották végre a törvényt. E rrő l maga a király gondos
kodott, a ki népszerű unokaöcscsét, József főherceget, már \ 868.

j 6 1

JÓZSEF FŐHERCEG. 

(Marastoni 1868-iki rajza.)

dec. 5. kinevezte a magyar honvédség főparancsnokának, nagy
bátyját pedig, Jllbrecht főherceget, 1869. márc. 24-én a hadsereg 
főfelügyelőjének. Azonban önmaga is rendkívüli buzgósággal gya
korolta ((legfőbb hadúri» jogait. R észtvett a szemléken, a had-

11Márki : í. Ferenc József.
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gyakorlatokon, sorra járta  a kaszárnyákat, dicsért és korholt, ju ta l
m azott és b ü n te te tt m indenkit a maga érdem e szerint. A Rákos 
mezején (1869. ápr. 9.) magyarul buzd íto tta  az első egyéves 
önkénteseket, a kik csak hat héttel azelőtt kezdték meg az új 
törvényben előírt gyakorlataikat; a m agyar honvédséget szintén 
már első hadiszemléje (1869. aug. 25.) alkalmával megdicsérte. 
A királyné pedig nemsokára (nov. 1.) m int zászlóanya jelent meg, 
a m ikor fölszentelték az első magyar honvédzászlót, melynek sza
lagjára saját kezével hím ezte ezt a je lszó t: «Királyért s hazáért!» 
A  m agyar ifjú «szárazon és vizen», a hogy esküjében fogadta, 
mily lelkesedéssel követi királyát, ha, m int Nagy Lajosról írják, a 
nemzeti zászlót megragadva, «Éljen a magyar!» kiáltással vezeti 
az ellenségre! H iszen Ferenc József többé nem zsoldos katonaság, 
hanem népies hadsereg élén állott, m ert a hadseregben és a hon
védségben minden egészséges ifjúnak szolgálnia kelle tt; úrnak, 
szegénynek egyaránt.

A  király nagyon szerette  a közkatonákat; szívesen ereszkedett 
velők szóba s ö rü lt, ha azok még vele szemben is m egtarto tták  a 
regulát. Egyszer lovasvadászata alkalmával az őrálló magyar baka 
a Paszkál-malomnál nem eresztette  a tilto tt útra. A király szó t
lanul m egkerülte a malmot bosszankodó kíséretével együ tt, a ren 
des ú tra  té r t és a napiparancsban m egdícsértette a kötelességtudó 
bakát. U tóbb  is (1883.) m egtörtén t vele, hogy a Rákoson vadá
szat közben a baka szuronyszegezve állíto tta  meg, m ert i tt  lőnek 
s a kapitány ú r  megparancsolta, hogy senkit se engedjen át. «De 
hát engem csak átbocsátasz, fiam?» «Nem bocsátom  én a királyt 
sem!» A  király visszafordúlt s kerülő ú ton  követte a kopófalkát. 
M ikor a bakának megm ondták, kivel beszélt, ennek eszébe ju to tt, 
hogy nem szalutált n ek i; arra fordúlt tehát, a m erre a király 
elvágtatott, szabályszerűen tisztelgett, de — nem hítta  vissza. 
A kkortájban tö rté n t az is, hogy a schönbrunni ú ton  a vágtató 
huszár szemben találkozott a király hintájával. N agyot ránd íto tt 
a kantárszáron, hogy megálljon, de lova elvágódott és sz é tte r
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pesztett lábakkal maga is a földre pottyant. Hanem azért annak 
rendje, módja szerint megcsinálta a fejvetést, keményen a király 
szeme közé nézett és szalutált. A  király jókedvűen viszonozta 
furcsa köszöntését. M ikor a király 1883. febr. 14-én Bécsben 
épen főudvarm esterének, g ró f Festetich G yörgy  volt m iniszternek 
tem etéséről té r t  haza, szemben találkozott egy közkatona tem e
tésével. Azonnal m egállíttatta hintáját, fölállott benne és katonásan 
tisztelkedett ösm eretlen közvitézének. Hiszen hadjárataiban senki 
sem fogadhatta meg jobban a költőnek azt az in te lm ét: «T isztel
jétek a közkatonákat, nagyobbak ők, m int a hadvezérek!»

M áskülönben is jó szívvel volt irántuk. 1869-ben Polában 
hadihajójáról egy m atróz vízbe esett. Alig húzták ki, lucskosan 
és dideregve munkához láto tt. A király saját köpenyegével akarta 
betakarni. «Hagyja el, fölség — szabadkozott a tengerész. — M i 
m atrózok nem tö rődünk  ilyen csekélységekkel!» — 1884-ben a 
brucki táborban a király egyszer már hajnali félhatkor betoppant 
egy barakba. A  legénység még aludt, csak egy káplár volt ébren, 
a ki a bakancsát fűzte s egy «puccer», a ki ingben, gatyában 
tisztogatta  fegyverszíjját. «Hapták!» k iálto tt a káplár, de csak a 
puccer állhatott haptákba, m ert a többi nem ébredt föl. «Jó, jó — 
m osolygott a király — csak fűzze be a másik bakancsát is és 
öltözzék föl, majd megvárom.» A zután a lobogós gatyájú puccer
hez fordúlt. «Te magyar vagy, a hogy látom — szólt. — D e hát 
m iért nem viseled a kincstári szűk gatyát?» «Alássan jelentem 
fölséges uramnak, már megszoktam ezt a bővet, meg azután a 
komisz gatya nem is taítós. Csupa rongy, ha egyszer-kétszer ki
mossák. E zért hordom  a magamét és kímélem a komiszát.» A  ki
rály  k inyittatta bornyúját s látta, hogy szépen összehajtogatva csak
ugyan benne van a két kincstári (bakanyelven komisz) alsónadrág 
egy pár «virgónia» (virginia) szivar m ellett. «No az derék, hogy te  
az állam számára takarékoskodol — nevetett a k irá ly ; — az ilyen 
katonának nagy hasznát veheti az állam.» M ég  aznap száz virginia- 
.szivart kü ldö tt neki azért, hogy úgy kiméli a kincstár vagyonát.
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1890-ben Bécsben néhány szegedi baka m utatta  meg a király
nak, milyen könnyen és hamar lehet fölállítani az új tábori sátra
kat. «N ehéz-e a sátor?» —  kérdi a király a káplártól. «Jelentőm 
alássan, felséges uram, dehogy nehéz!» «N o, de nem is könnyű?» 
«Jelentőm alássan, felséges uram, nem épen pillangó!»

Egyszer egy dragonyos cseh főhadnagyot szolgálati vétség 
m iatt közlegénynyé degradáltak. M egszánta Takács Ignác mihályi 
esperes-p lébános; gondolt m erészet és nagyot, fölm ent a király
hoz, előadta az esetet és kérte, hogy őneki ugyan semmi köze 
ahhoz az em berhez, de segítsen rajta valahogy: adja vissza a 
rangját. «Bajos lesz», m ondja a király. «D ehogy bajos, felséges 
uram, hiszen én is tudom , mi a katona-regula: Bocskay-huszár 
voltam negyvennyolcban. Ha fölséged akarja, meglesz.» «M ajd 
m eglátjuk», m osolygott a k irály; s egy hét múlva már a drago
nyos ezred tisztikara teljes díszben tisz te lgett a derék magyar 
papnál, a ki egy ideszakadt csehért m egtette , a m it m agáért soha
sem te tt  volna m eg: kegyelm et kért a királytól. Nem já rt ilyen 
sikerrel az a cseh paraszt, ki 1880-ban a K öniggrätzen átutazó csá
szártól azt kérte, hogy ne soroztassa be kisebbik fiát katonának, 
m ert a nagyobbik házas és így már nem segíthet neki a gazda
ságban. «Látja — felelt a császár — nekem csak egy fiam van: 
épen m ost házasodik, mégis a katonaságnál hagyom. Jfíináen ember 
teljesítse kötelességét hazája iránt.»

A  népdalok sokszor em legették a király nevét. 1867. elő tt 
Szeged vidékén ilyenform án dalolgattak ró la :

«Nem mék haza, nem nevelők több árvát,
Ferenc Jóska ne tanáljon katonát.
H a  nem nevel édös anyám, nevel m á s :
Ferenc Jóska mégis csak kap katonát!»

Vagy pedig :
«Szabadságom el van zárva 
Ferenc Jóska ládájába ;
Elveszött a láda kulcsa:
N em  szabadulok mög soha!»



A  koronázás után ekképen :

«Ferenc József most Jött csak új király,
M égis  magyar regem entöt fo rm á l;
Engöm et is huszárnak íratott,
Oldalomra fényös kardot adott.»

— «Édös anyám tegye el a ruhámat,
M aid  ád néköm Ferenc Jóska m ásikat;
Sárga zsinóros nadrágot kapok én :
M agyar  király katonája vagyok én!»

Báró Eötvös szerin t az 1848-ban összetö rt m agyar koronát 
«csak a nép szívében éb resz te tt nagy érzelm ek lángjai forraszt
hatták össze». «Három századon át — úgym ond — m egkísértet
tük  a hittel, azután m egpróbáltuk a reménynyel is több  ízben ; de 
még egy hátra volt. Az, hogy a nem zet az uralkodóháznak vala
mely tagját igazán, szíve mélyéből szeresse.» A  nem zet először is 
'Erzsébet k irálynét szerette  meg, a kire m int szentre, védőangya
lára tek in te tt; de m egszerette az első időkben a királyt és gyer
m ekeit is. A király viszonozta ezt az érzelm et s a m agyar trónon  
az le tt a jelszava: «Bizalmam az ősi erényben». Családjával eg y ü tt 
1867. óta o tthon  érezte magát Budán és Gödöllőn. 1868. április 
aa-én a képviselőház elnöke, Szentiványi Károly, székéről felállva 
jelentette, hogy a mi háromszáz esztendő (1540. ju lius 7.) óta 
nem tö rtén t, aznap m agyar földön szü le tett a királyi család sarja, 
« lljabb  bizonyítéka ez — úgym ond — annak a vonzalomnak, 
mely az uralkodópárban M agyarország iránt él s még szorosabbra 
fogja fűzni a nem zet és fejedelem közti kapcsolatot.» 25-én Sim or 
hercegprim ás a budai várban Jfíária Valéria névre keresztelte a 
király «édes kis magyar lányát», a hogy a boldog apa nevezgette. 
A dajka pedig még a bécsi burgban is magyar szóval, dallal 
csicsisgette, altatta a királyi gyerm eket. Egy morva lap ki is 
fakadt, hogy a királyné udvarhölgyei majdnem mind m agyarok s 
o tt egyéb szót sem lehet hallani a magyarnál. Gizella és Rudolf 
mellé a király már 1868. februáriusában T îmely Károly pozsonyi

A KIRÁLY NÉPSZERŰSÉGE. 165



A KIRÁLY NÉPSZERŰSÉGE.

kanonokot rendelte egyik tanítónak, 1871. szeptem ber 28-án pedig 
a szabadságharc egykori bajnokát, T\ónay Jácint benedekrendi szer
zetest bízta meg, hogy a trónörököst a magyarok tö rténeté re  
tanítsa. U tasításul csak annyit m ondott neki, hogy igazságot akar, 
tehát kövesse meggyőződését. Félesztendő múlva (1872. ápr. 15.) a 
király meghívására Toldy Ferenc és Florváth M ihály, a hírneves
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tö rténetírók  is m egjelentek az iskolai vizsgálaton és hazafias büsz- 
keséggel hallgatták, a trónörökös milyen lelkesülten és tájékozot
ton beszél «őseiről» — az Á rpádokról. Később a király nagyon 
rendén valónak találta, hogy a trónörökös megismerkedjék Kos
suthnak minden fontosabb beszédével, még az 1849. évi függet
lenségi nyilatkozat szövegével is. A királynéról akkor már tudták, 
hogy magyarországi Szent E rzsébet képe elő tt este, reggel ma
gyarul im ádkoztatja kis leányát, M ária Valériát, a ki négy nyelven 
gagyogott, de imádkozni csak magyarul tudo tt. A királyról is-
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tudták, hogy hálószobájában az egyetlen nem családi kép — a 
Deák Ferencé, « ő sz in te  elismerés és gyöngéd figyelem az ural
kodótól, hogy így megbecsüli ezt a nagy hazafit», jegyezte meg 
Sano Tsounetam i japáni követ, m ikor m egm utogatták neki a budai 
várpalota berendezését.

A király népszerűségét az bizonyítja legjobban, hogy mind 
több és több  adom át be
széltek róla.

Egyszer (i 868) a ki
rály polgári ruhában haj
ta to tt Gödöllőről B uda
pestre. A lánchídnál boszan- 
kodva látta, egy sváb fuva
ros hogyan püföli lovait.
Reá rivalít: «Nem  tudja, 
hogy nem szabad kínozni 
az állatokat s hogy ezért 
befoghatják?» «M i köze 
hozzá? pa ttogo tt a le
gény. A magam lovai
val azt tehetem  a mit aka
rok. Ebben a császár sem 
parancsol.» A rendőr, a 
ki bekísérte, megmagyarázta neki, hogy ezúttal nem is a császár
ral, hanem a királylyal gorom báskodott.

M áskor a király G ödöllőn köpenyege gallérját fölhúzva haladt 
végig, «Ejnye Ferkó, meg se látsz, m ióta finánc strázsam ester le t
tél?» — szólította meg egy asszony, a ki azt hitte, hogy a te s t
vére. «Jó asszony! — felelt a király — Ferenc vagyok ugyan, de 
nem a maga Ferkója s még nem vittem finánc strázsam esterségig.» 
A falusiak különben jól ism erték s nagyobb bizalommal álltak vele 
szóba, mint akárhány he lyü tt a földesúrral. M ikor egy rókavadá
szat alkalmával Csöm örön kíséretével együtt m egpihent, a falusiak
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odasiettek, hogy fris cipókkal kedveskedjenek. A  király vágott is 
magának egy karajt, s jóízűen m egette, de a további kínálgatást 
m egköszönte: «Én már jóllaktam, — hadd m aradjon maguknak 
is.» «De már mi ezt a király uraim éknak szántuk — erősködött 
az egyik gazda — s ha már itten  meg nem eszik, vigyék el útra- 
valónak.» A  királynak te tsze tt a szívesség; egy aranyat ado tt a 
gazdának, a cipót pedig csakugyan magával vitte. Egy ilyen vadá
szat után a királyi pár magánfogaton té r t  vissza a fővárosba. 
A  soroksári ú t végén a vámos annak rendje-m ódja szerint m eg
állította ő k e t; pénz azonban nem volt sem az úrnál, sem az ú ri
asszonynál, ső t a kocsis is csak nagy nehezen találta meg a szüksé
ges piculát. A hosszas keresgélés alatt a vámos m induntalan m on
dogatta, hogy a ki a vámhoz jön, hozzon magával cédula-pénzt. 
A király meg is fogadta a jó tanácsot. Pár hónap múlva Rákosfelé 
kocsizott s le té rt egy m ellékútra. A  Gólyánál sorom pó volt, a 
minek fölnyitásáért a szokásos piculát követelték. A  király egy 
ezüst forintost nyom ott az őr m arkába; de nem is hallott m ost 
már olyan leckét, m int a m últkor.

E gyszerű  vadászruhájában egyszer-m ásszor nem ösm erték meg 
a királyt. 1880 okt. 27-én a fóti határban vadászgatva, a halmosi 
dűlőnél beszédbe ereszkedett Kánya M ihály urammal. E lkérdezte 
tő le töviről-hegyire, mije, m ennyije te rm ett, volt-e ára a gaboná
nak, ki a fóti bíró, meg vannak-e elégedve vele stb. A  fóti ember 
meg volt elégedve m indennel, még a bíróval is, csak azt nem 
érte tte , hová teszik azt a tengersok  adót, a mit a lakosokon 
«ellicitálnak.» E rrő l azután eszébe ju to tt  a maga baja; m egkérte 
az u rat, hogy ha valami belső embere a királynak, ne engedje 
eladatni a két ökrét, a mit adó fejében épen m ost akarnak ellicitálni. 
Az ú r m osolygott, vadászával fölíratta a fóti szegény ember nevét 
s még aznap te t t  róla, hogy bántódása ne legyen a két ökörnek. 
A  király ösm erte az öreg Keresztes fóti postakocsist, a ki F ó t és 
Rákospalota közt hord ta  a leveleket, csomagokat. Lovasvadászatai 
idején G ödöllőről jövet majdnem m indennap találkozott vele; de
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az öreg a királynak sem té r t ki. « 0  felsége tud ja  a tö rvény t — 
mondta, m ikor e m iatt korholták. Tudja, hogy jussom  van hozzá.» 
A  király tréfálkozott is vele egyszer: meg akarta venni egyetlen 
lovát, a Szikrát, de az öreg  semmiképen sem akart alkuba bocsát
kozni vele. M ikor azonban besorozták a fiát katonának, fogta magát, 
levelet írt a királynak Bécsbe s azt az ajánlatot te tte , hogy neki 
adja a Szikrát, ha cserébe hazabocsátja a fiát. M ost azonban már 
a király nem m ent bele az alkuba. M ás fótiak is hozzá fordultak 
bajaikban; pl. 1889-ben Cseri Jánosné asszonyom, a kinek az ura 
verekedés közben főbe kollin to tta  a felebarátját s ezért befogták. 
«Az egész falu búsúl az én Jánosom után — panaszkodott az 
asszony, — hanem ha felséged olyan jó lesz, hogy haza bocsátja 
a börtönből, van olyan három hízóm, hogy nincs párja a faluban; 
Jeöletem egy lábig, meginvitálom a to rra  az egész falut, felséges 
uram at is familiástúl, de még az excellenciás igazságnak a m iniszte
ré t is.» A  király, a m int m egszabadult tőle, mosolyogva szólt Szilágyi 
Dezső igazságügym iniszterhez; «Viszontlátásra a fóti disznótoron.»

Különben más alattvalói a királyt nemcsak «biztatták» jóféle 
ennivalóval, hanem küldtek is neki egy-egy kis kóstolót, a mi 
különben m indig pénzébe kerü lt a királynak. E gyszer pl. egy 
mezőtelegdi szatócs olyan szép süldőt ö lete tt, hogy azt a hentes 
szerin t «a király is megehetné.» «N o, m egm utatom , hogy meg is 
eszi» — mondta a telegdi ember. Szépen megsütve, bepakolta, 
felküldte a királynak; a ki lehet hogy nem evett belőle, de az 
bizonyos, hogy húsz aranynyal jutalm azta meg jószívű alattvalóját. 
Levelet is bőségesen kapott a király, még pedig néha ugyancsak 
furcsa címzésekkel. P é ld áú l: «Adasík Ferenc József ű felsíginek 
Aszriai (A usztriai) Házában 1877 Évben Bécsben.» Egy aradi 
em ber 1886-ban így címezte a levelét: «T. c. az öreg Ferenc 
József felséges császár és királyunk számára. Bécsbe vagy a hol 
lakik. Sürgős.» A  levelek tartalm a néha még furcsább. Példáúl egy 
dunántúli földmíves, a ki a pesti lóversenyen már többször fu tta 
to tt, sőt díjat is nyert, tudni szerette  volna, hogyan vehetne részt
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a bécsi lóversenyen. Levelet írt tehát a királýnak, m ert mást nem 
ism ert B ecsben; ő t azonban ismeri, m ert már látta  a budapesti 
futtatásokon. Kérte, «közölje vele a föltételeket.« S a király 
m indjárt u tasíto tta  a személye m ellett levő magyar m inisztert, adja 
meg a szükséges fölvilágosításokat.

A  kihallgatásokról is sok vidám tö rtén e te t mesélnek. Egyszer 
egy nagycenki kovács m ester (B okor N ándor) jö tt  megköszönni 
azt az érdem keresztet, a m it a királytól kapott. Hanem  m indjárt 
hozzátette, hogy halála után az érdem keresztet vissza kell adni, 
már pedig ő maradandó emléket szeretne hagyni családjára a 
királytól. E lhozta tehát a király fényképét s m ost arra kéri, írja 
rá a nevét. A  király szabadkozott, hogy nincsen nála írószerszám ; 
a kovács azonban odanyujto tta  saját ceruzáját, mire a király alá
írta és átadta az arcképet. A  m ester m egköszönte, eltette , de - 
nem m ozdult. «Kíván még valamit?» — kérdezte a király. «Igen, 
felség! Kérem -  a plajbászomat. E z t a nagycenki iskolának adom 
emlékbe.» 1874-ben egy szegény asszony háromféle néven jelent
kezett «audienciára» s m ikor az előszobában a titkár felolvasta a 
névsort, mind a három névre felelt. «De csak nem három külön
böző asszony kelmed?» — kérdezte a titkár. «Nem , kérem alássan, 
csak egy asszony vagyok, de három uram vo lt; s m ikor felirat
koztam audienciára, úgy gondoltam , hogy ő felsége e lő tt egyik 
uram at sem illik eltagadni.» Egy esztendő múlva az Örkényiek 
álltak a király e lő tt, hogy igazságot tegyen a falu dolgában. A ki
rály m egbíztatta őket, azután m egkérdezte a legterm etesebb Örké
n y itő l: «Ön a falu bírája?» «En vagyok, tekintetes uram!» 
felelt a bíró. Az esküdt m egrántotta a dolmányát, hogy jobban 
vigyázzon a titu lusra. «N e rángasson kend, m ikor ő felsége elő tt 
állok» — szólt reá a bíró bosszankodva. A  király mosolyogva 
bocsátotta el a küldöttséget. 1877 julius 5-én, m ikor a kisbirtoko
sok földhitelintézetének küldöttségével két falusi bíró is fölm ent, 
a király főképen velők társalkodóit. Az egyik kegyelmes királynak, 
a másik méltóságának titu lálta  őt, de különben elfogultság nélkül
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megmondták, a mi a szívókon van. «Bizony — végezte az egyik — 
minden bizodalm unk méltóságában van; kérjük is nagyon, vegyen 
kegyes pártfogásába bennünket, szegény földnépét, m ert különben 
biz’ Isten, elpusztulunk.» 1878-ban a tú ri em bernek m eggyűlt a 
baja, m ert magyar dohányért ezer forin t birságra, vagy félesztendei 
börtönre ítélték. Egyenesen a király elé vitte a dolgát. «Jnstálom 
felséges kigyelm edet — szólt. Gondolja meg csak felsíged, ha 
elvinné az exekució m inden házi bú to rá t, meg a mi kis földje, 
meg érő vagyona van ; osztán elválasztanák attól a két rossz gebé
től is, a mije van az embernek, meg szegény kesergő családjától, 
a ki bújában úgy siratná felsígedet, m int a strucm adár az ő fiait 
s nem lenne felesíginek, a hova lehajtaná árva fejét s ű felsige 
pedig a szolnoki áristom ba’ ü lnél»  A  király nyomban m eggon
dolta a dolgot, m ert m egkegyelm ezett a szegény em bernek.

A király utazásközben a földmívesektől különösen a term és 
után tudakozódott. 1867-ben bő term és volt. A király egyik vasúti 
állomáson nem a neki, hanem a közönségnek fen ta rto tt ú ton  siet
vén kocsijához, gabonás-zsákokon kellett keresztül lépegetnie. Az 
állomásfőnök zavartan m entegetőzött. «D ehogy haragszom — felelt 
a király; — sőt inkább nagyon is örvendek. Ennél szebb vidéki 
fogadtatást nem rendezhettek  volna.» 1881-ben a miskolci had
gyakorlatok idején két külön helyen is fogadta a küldöttségeket. 
Az első helyen m egkérdezett egy falusi gazdát, milyen a term és ? 
«Szalmája sok, szeme kevés« — felelt a gazda, s útjában tovább 
kísérte a királyt, ki a másik faluban ugyan ő tő le találta meg
kérdezni, milyen a term és? A gazda megcsóválta a fe jé t: «M ond
tam már, felséges uram : szalmája sok, szeme kevés!» 1887-ben 
kolozsvári fényes fogadtatása alkalmával, az úri bandérium  egyik 
tagjától kérdezte a k irály: «M ilyen a term és?» «Rajtam van, fel
séges uram», — felelt a báró, a kinek új díszmagyar ruhája az 
esztendei term és árába került. Olyan helyen, a hol több  nem zeti
ség lakott együtt, a király rendesen azt is m egkérdezte, milyen 
barátságban élnek együ tt a különböző nem zetiségűek? A dévai
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hadgyakorlaton is m egkérdezte tehát egy egyszerű em bertől, hogy 
milyen az egyetértés?  ('B izony felséges uram volt a különös 
válasz — mióta Zsuzsi meghalt, nem lehet o tt sem enni, sem inni!» 
A zt h itte, hogy az «Egyetértés» nevű vendéglő irán t érdeklődik.

A király környezete rendesen nagyon m egbotránkozott, ha 
. tapasztalatlan em berek a szigorú illemszabályok ellen vétettek ; 
azonban maga a király a világért sem éreztette  velők, hogy hibáz
tak. M ikor 1878 végén Budapesten az első bosnyák küldöttség 
járt, a király ebédre is o tt  ta rto tta  új alattvalóit. E béd végén illa
tos szájmosó vizet te ttek  a vendégek elé, a m it az egyik bosnyák 
a legfinomabb italnak nézvén, a királyra köszöntö tte  és fenékig 
kiitta. A  többi bosnyák utána. A  főhercegek, nagyurak hüledez- 
tek, de a király egyet in te tt, egy hajtásra k iü ríte tte  a csészét, s 
így bizony a finyás uraknak is követniük kellett a példát, hogy 
a bosnyákok meg ne sértődjenek. 1887-ben a kolozsvári nemzeti 
színház díszelőadására érkező királyt a színház portása karonfogva 
seg ítette  le hintájából, m it a király m egköszönt, de a többiek 
ugyancsak szidták a portást, hogy így m egfeledkezhetett magáról. 
A  jó em ber tehát egészen kétségbe volt esve, m ikor másnap a 
kabinetirodába hítták. E lbúcsúzo tt a családjátó l: azt h itte, hogy 
fölségsértésért becsukják. Félóra múlva azonban diadallal jö tt  haza: 
ö t aranyat kapott azért, hogy segített a királyának. U gyanakkor tö r 
tén t, hogy m eglátogatta a kegyesrendiek gimnáziumát. A  VI. osz
tályba vezették, a hol a legszebb új padok voltak. «Nem m utat
hatna olyan osztályt, a hol régi padok vannak?» kérdezte 
dr. Vajda Gyula igazgatótól. Az igazgató azonnal ki akart ny it
tatni egy ilyen osztályt, de a szolga, bár minden kulcs a kezében 
volt, zavarában mégis leszaladt a kulcsért. «Ez már rende tlen ség !» 
m éltatlankodott L önhard t püspök. «Én semmi csodálatost sem 
látok benne jegyezte meg az igazgató, — ha királya jelen lété
ben egy szegény szolga elveszti a fejé t.»* M ikor azután bem ehet-
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tek az osztályba, a király látható jókedvvel nézegette, tapogatta a 
telefirkált, összefaragott padokat. «Ezek az igaziak!« — szólt mo
solyogva. «Nekünk ilyenek sincsenek!« — sóhajto tt T isza  Kálmán 
m iniszterelnök, az ev. reform átusok főgondnoka.

A király figyelmességét és egyszerűségét más esetek is m u
tatják. 1871-ben a siklón lejövet, a szem élyzet k iszó líto tt a kocsi
ból egy hivatalnokot, a ki már m egváltotta jegyét. «Ha onnan 
kiparancsolták — szólt a király, — üljön ide mellém» s a m eg
lepett hivatalnok egy percig magával a királylyal u tazhato tt.
1889-ben egy falusi rabbi, a kit verekedés m iatt elitéltek, kegye
lem ért já rt nála; de előbb arra kérte, engedje meg, hogy imád- 
kozhassék előtte, m ert az orthodoxus izraelitáknak az a szokásuk, 
hogy kérelmük teljesedése végett előbb feltett kalappal imádkoznak. 
A király nem m ondott ellen, mire a rabbi az ajtóhoz lépett, 
kalapját fö lte tte  s rövid imát m ondott. B ünte tésé t a király csak
ugyan elengedte.

A királynak az utcán nem szabad átadni kérvényt, különben 
a rendőrök  igazolásra szólítják fel, vagy épen le is tartóztatják  az 
ille tő t; maga a király azonban nemcsak átveszi, hanem, ha lehet, 
teljesíti is a kérelmet. 1887-ben megparancsolta, hogy a törvényható
ságok olyan folyamodásokat is tárgyaljanak és elintézzenek, a me
lyekre ő a kihallgatás alatt nem jegyezte oda nevének kezdőbetűit 
(az ú. n. legfelsőbb kézjegyet). M ikor ugyanazon évben (aug. 31) 
a morvaországi Leuschkau-várba szállt, az egyik ablakból odaszólt 
a néphez, a melyet a rendőrség v isszatarto tt; «Jertek csak ide 
mindnyájan, hiszen valamennyien az én gyermekeim vagytok.» 
A kastély tulajdonosa (Kolar Egon) márványba vésette ezeket a 
szép szavakat; de a magyarok is sok ezekhez hasonlókat ö rök ít
hetnének meg.

1887-ben G ödöllőre gyalogolt ki egy 1 a esztendős fiú, hogy 
elpanaszolja elnyom orodott apja baját. Olyan helyre állt, a hol a 
király járni szokott. A vadászatra menő király csakugyan észre
vette a rongyos, kopo tt ruhájú  fiú t; sejtette, hogy szeretne, de
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nem mer vele beszélni, — hát magához in tette . A  fiú sírva fakadt 
s betanult mondókája helyett szívrehatóan beszélte el nyom orú
ságát. A király azonnal ú tiköltséget ado tt neki, hogy ne kelljen 
m egint gyalogolnia; de előbb az udvari konyhában gazdagon m eg
vendégelte, s gondoskodott apjáról, róla és testvéreiről.

A király m indenkin szivesen segített, de jobban szerette, ha 
az em berek a maguk erejéből emelkednek. M ind járt az alkotmány 
helyreállítása után tö rtén t, hogy G orove kereskedelmi m iniszter 
rövid ú ton  nyugalmazta a pesti főposta igazgatóját, a ki paran
csára azt találta mondani, hogy előbb Bécstől kérdezi meg, csak
ugyan magyarúl kell-e vezetnie az ügyeket. M o st azonban Budára 
szaladt át, hogy a királynak panaszkodjék. «H a ön t a m iniszter 
elbocsátotta, bizonyosan fontos okai voltak reá — felelt a király. 
Én önön nem segíthetek,» 1880 aug. 28-án egy megvadúlt ökör 
épen akkor ro n to tt  a bécsi Burgba, a m ikor onnan az uralkodó 
kikocsizott. «Szeretném  tudni, micsoda élcet csinálnak erre a 
bécsiek» — szólt a császár báró M ondel hadsegédhez. M ásnap a 
hadsegéd jelen tette , hogy tudja már. A zt mondták, hogy: «Ez az 
első ökör, a melyik protekció nélkül ju to tt  be a Burgba.» A talpra
esett m ondásokat különben is szerette  hallani. Pl. m ikor Kolozs
várt időzött, T isza Kálmán elbeszélte neki, Szabó Károly, a jeles 
tö rténetíró , kedélyes kuglizás közben hogyan akarta e ltün tetn i az 
összes államadóságokat. A  király összehíná az összes h ite lezőket; 
azt mondaná nekik: «Pénzem  nincs, de van sok országom. A zokat 
kiosztom  köztetetek  s azután legyünk kvittek. Nesze neked egyik 
Rothschild A usztria, neked másik Rothschild Stájerország, teneked 
B leichröder K arin thia.» M iko r azután már nem maradna semmije, 
oda állana a m agyarok elé s azt mondaná nekik: «Fiaim, magya
rok ! A hitelezők elvették minden osztrák tartom ányom at. G yer
tek, foglaljátok vissza.» így  adóssága sem volna, országai is vissza
kerülnének. A  király jó t nevetett a kedélyes öreg  ú r tervének, de 
aligha fogadta el, m ert A usztriának és M agyarországnak együ tt
véve m ost is 8600 millió korona adóssága van.
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A király ismételve, így különösen 1875 aug. 31-én is takaré
kosságra in te tte  az országgyűlést; de nemsokára (1876 május 17) 
egy fogadtatás alkalmával elösm erte, hogy már elm entek a takaré
kosság legszélsőbb határáig s így semmit sem lehet törölni a kö lt
ségvetésből. «Egy pontnál mégis lehet» — jegyezte meg a «leg
takarékosabb» képviselő, Zscdényi Ede. ((Nézze csak — szólt a 
király, a közelében álló Fáik M iksára, a P ester Lloyd szerkesztő-

A KIRÁLY ÉS A KÉRVÉNYEZŐ GYEREK BUZ1ÁSON. 1

jéré mutatva — a Lloyd nevet; m ert ezt a tudom ányát ön onnan 
vette.» Különben maga a király m ent előre jó példával. Valahány
szor az ő ünneplésére készülődtek, mindig arra kérte a m agyaro
kat és az osztrákokat, hogy az ünnep költségeire szánt összeget 
inkább jótékony célokra fordítsák. Ő maga is fejedelmileg adako
zo tt minden jó tékony célra. D e például m ikor gr. Z ichy Ferenc 
konstantinápolyi nagykövet 1874 november elején egy hadihajón 
sétát te tt a B oszporuson, az erről te t t  jelen tésre  a király 
ezt a kérdést í r ta :  «Ki fizeti a szenet?» A bíróságok ú jra
szervezésekor m egkérdezte m inisztereit, minek akarnak a törvény
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széki elnök mellé alelnököt is, h o lo tt ennek ,a dolgát akármelyik 
bíró  elvégezheti. Kérdésével kétszázezer forin to t gazdálkodott meg 
az országnak. M ikor 1875 jun<us 14-én m eghítták ő t a buko
vinaiak A usztriához csatoltatásuk százados ünnepére és a nevét 
viselő csernovici egyetem m egnyitására, egyenesen megm ondta, 
hogy m ost nincsen pénze az utazásra, m ert dalmáciai útja nagyon 
sokba került. M indam ellett saját magánvagyonára nézve sem A usz
triában, sem hazánkban nem fogadta el az adó alól való fölm entést, 
úgy hogy a király M agyarország egyik legnagyobb adófizetője lett. 
Alig szentesítette  1875 május 14-én a vadászfegyverek megadóz
tatásáról szóló ( i 875:XXJ.) törvényt, azonnal vadászjegyet válto tt 
magának, s 1886 februárius elsején, mikor (az 1885 május 11-én 
szentesített IX. t.-c. értelm ében) m egnyílt a postatakarékpénztár, 
az első betevő 300 forinttal maga a király lett. Saját háztartásá
ban sem szerette  a pazarlást. Bécsi palotájában esténkint kétszáz 
gyertyát égettek, vagy kellett volna égetni, de voltakép egy tuca t
nál több  alig fogyott el. A  m egm aradt gyertyákat ősi szokás sze
rin t a király kom ornyikja kapta, a ki term észetesen eladta vala
mennyit. Egyszer 1882-ben ajánlatot te t t  gr. Andrássy külügy
m iniszter komornyikjának, hogy rendesen és olcsón ellátja ő t 
gyertyával. Andrássy értesülvén az üzletről, figyelm eztette a királyt, 
a ki m indjárt kérdőre vonta kom ornyikját. M iko r m egtudta tőle, 
hogy ez ősi szokás, azt m ondta: «Nos, ha olyan régi szokás, én 
sem változtatok ra jta ; de legalább egyszerű polgár embereknek 
adja el a gyertyákat, hogy ezek nyerjenek ra jta .»* 1870-ben Bécs 
egyik külvárosában hintája összeütközött egy terhes kocsival s 
elszakadt az «istráng.» Duchov lakatos seg íte tt a bajon egy jó  
erős kötéllel, de meg is kérdezte a császárt, hogyan használhat

* A király különösen szerette ö reg  komornyikját,  H annakampf Antalt , a ki ötvennégy 
esztendeig állt udvari szolgálatban.  A gödingi vadászatokon a környezet  megindulva nézte, 

viharos időben az öreg  mint kényszerítette urára a köpenyeget  s mily apai gyöngédséggel  
kötötte föl nyakkendőjét,  hogy meg ne hűljön. M ikor  a hű szolga nagy beteg  lett, a király 
naponkint jelentést tétetett  állapotáról s halálát ( j 886  aug.) őszintén meggyászolta.
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olyan rossz istrángo t?  ('Hja, barátom  — m osolygott a császár, — 
ha jobb  nincs, be kell érni olyannal, a milyen van!»

De minden adománál nagyobb hatást te t t  egy gödöllői ebéd 
híre. G róf J{áday Pál gödöllői szolgabíró egy alkalommal ism ét a 
király vendége vo lt; de sehogysem  akart inni a jóféle borokból. 
V égre maga a király kínálta m eg: «lgyék, h isz’ egy pohár bor a 
hazáért meg nem árt!»  A  g ró f m eglepetve hallotta ezt az idézetet 
Vörösm arty Fóti dalából, melyre még Kiss Pál tan íthatta  a királyt. 
«Engedje meg akkor felséged — szólt m egindúltan, — hogy foly
tassam a költő szavait: J l  legelső magyar ember a király . . . É ljen 
a király!» nJlddig éljen, míg a honnak él» - -  te tte  hozzá a királyné. 
S magyarosan koccintottak. De m ikor ennek híre fu to tt, minden 
jó magyar családban összecsendűltek a poharak s éltették  a királyi 
párt, mely m ost már igazán megtalálta a m agyarok szívéhez vezető 
utat. M aga Kossuth is úgy nyila tkozott (1869 nov. 15), hogy «ha 
egy európai fergeteg Ferenc József császár és király fejéről az 
osztrák császári koronát le találná fújni, abban a percben haza
menne és a csak magyar királylyá redukált Ferenc József irányá
ban az alattvalói hűség kötelékét elfogadná.» S három  esztendő 
múlva is (1872) tiltakozott, m intha azt m ondta volna egy francia 
hírlap (a République Fran^aise) levelezőjének, hogy nem lép addig 
magyar földre, míg o tt a Lothringen-ház uralkodik. A usztria és a 
külföld nem is é rte tte  meg sohasem, a magyarok még a Kossuth 
nevenapján vagy március 15-én rendezett lakomákon is m iért eme
lik az első poharat a királyra? Hogyan tudják szívökbe zárni egy
szerre mindakét férfiút? E z t csak az érheti meg, a ki betéve tudja 
a mi hazánk utolsó négy századának viharos tö rténeté t.

M árki  : ] Ferenc  J ó / s e f .
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A  királyi p á r  Horvátországban és Fiúméban. A  határőrvidék polgári igazgatása. A király 
E gyip tom ban  és a Szentföldön. Semlegesség  a francia-német háborúban .  A konkordátum 
falbontása* A  cseh-koronázás kérdése. H árom  új egyetem. A  király a tudományokról.  
Á  magyar nyelv. A bécsi világkiállítás. A király anyjának halála. Gizella főhercegnő férjhez- 
menetele. A császár uralkodásának huszonötödik évfordulója. A királyfi magyar verse.

( i 8 6 8 — i 873.)

A  koronázás óta hazánkban ismételve te t t  kőrútjain és láto
gatásain a k irályt m indenütt igazi szeretettel, tisztelettel és lelke
sedéssel fogadták. 1869. m árcius 8-án feleségével, g ró f  Andrássy 
m iniszterelnökkel és B eust külügym iniszterre] eg y ü tt Budáról 
indú lt H orvátországba, melynek országgyűlése azért is üdvözölte, 
m ert az ő atyai közbenjárására k ö th e te tt M agyarországgal olyan 
kedvező kiegyezést. S a szelidség és az üdv angyalaként köszön
tö tte  a királynét, ki ezúttal először já r t a Dráván túl. Az ország- 
gyűlés m árcius 11-én állva hallgatta végig a m ost már horvát 
nyelven is kiadott koronázási hitlevelet s törvény útján egyetem et 
a lap íto tt, a m elyet Ferenc Józsefről kívánt elnevezni. 12-én a 
királyné hazam ent Budára, a király pedig Fiúméba folytatta útját, 
S zen tpéterig  vasúton, azontúl kocsin. A  M agyarországhoz 1868. 
nov. 17. visszakapcsolt kikötővárosban m int magyar királyt óriási 
lelkesedéssel üdvözölték (márc. 14— 15.). Felbuzdulásuk első hevé
ben a horvátok azt tervezték, hogy palotát építenek a királynak 
Zágrábban s a Száva partján két uradalm at vásárolnak számára ; 
m ert azt szerették  volna, hogy náluk is úgy o tthon  érezze magát, 
m int Schönbrunnban vagy G ödöllőn. Tervök azonban sohasem 
valósúlt. A  horvátországi ú t  egyik eredm énye az lett, hogy a 
király 1871. jún ius 8-án szentesítette  azt a törvényt, mely a határ
őrvidékieket teljesen polgári igazgatás alá rendelte , s kivette őket 
a katonai igazgatás alól, a mely alatt majdnem háromszáz esztendeig 
(1578 óta) állottak. M egköszönte a trón  és a haza irán t tanúsíto tt
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hűségöket és ragaszkodásukat s rem élte, hogy új helyzetükben 
hasonló hűséget és ragaszkodást tanúsítanak iránta és hazájuk iránt. 
Ezzel egy milliónál több  polgárt szerzett a hazának, melynek egy
ségét m ost már teljesen helyreállította.

K ét államának kibékítése és a belső állapotok rendezése óta 
tekintélye a külföldön is nagyon növekedett. E z t párisi kirándulása 
óta legjobban keleti útja b izonyította. Izmail egyiptomi alkirály 
ugyanis 1869. nyarán személyesen h ítta  meg a Szuezi-csatorna m eg
nyitására. A  király, a ki ettől a csatornától T riest és Fiume ke
reskedelm ének fölvirágzását várta, ok tóber 25-én indúlt el. Ú tja 
költségeire a magyar országgyűlés (az 1869 : XXIV. t.-c.-ben) 
150.000 forin to t szavazott meg. Az uralkodó kíséretében voltak: 
gróf Andrássy m iniszterelnök, B eust külügyi és P lener osztrák 
keresk. m iniszter, Tegetthoff altengernagy (a lissai hős), Bellegarde 
főszárnysegéd, a derék Pápay István udv. tanácsos, g ró f Szirmay 
kapitány m int szolgálattevő tisz t stb. Ú tjokat Várnáig vasúton, 
onnan hajón folytatták. A szultán K onstantinápolyban három napig 
(okt. 29.—nov. 1.) az ezeregy éj meséibe illő fénynyel vendégelte 
meg a királyt, a ki novem ber 4-én már az athéni akropolisz nagy
szerű rom jaiban gyönyörködött. N ovem ber 8-án háromnapi ten 
geri utazás után Jaffába, a Szentföldre érkezett s másnap már 
bevonúlt Jeruzsálem be. M agyar zászlók, m agyar éljenek is üdvö
zölték a ffjeruzsálemi király»-t, a hogy 11. E ndre szentföldi had
járata (1217—8.) óta a magyar királyokat nevezték. 11. E ndre óta 
ő volt az első magyar király és IV. Frigyes (1436.) óta az első 
Flabsburg, a ki a szent sírnál ájtatoskodott. N égy napot töltvén 
Jeruzsálem ben, B etlehem ben és a Jordán vizénél, nov. 15-én francia 
hajón érkezett az egyiptom i P o rt Saidba, hol két földrész hadi
hajóinak ágyúdörgései közt szállt partra. M ásnap Eugénie francia 
császárné, a porosz trónörökös és több  más fejedelem társa
ságában vett rész t a Szuezi-csatorna megnyitása ünnepén. D e még 
ez ünnepek zajában is foglalkozott hazánk ügyeivel; pl. épen a 
m egnyitás napján állította vissza a régi igazgatást Flevesvármegyé-

] 8 o
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ben, a melybe a m últ év utolsó napján az új törvényekkel szemben 
tan ú síto tt tiszteletlensége m iatt királyi b iztost küldött. M ég  néhány 
napot tö ltö tt Egyiptom ban, melyre a legmagasabb gúlának, Kuíú 
(C heopsz) piramisának orm áról tek in te tt alá. D ecem ber 3-án té r t 
haza Triestbe, 6-án Bécsbe, 14-én Budára. Saját nyilatkozata szerint 
sok figyelem rem éltót, m agasztost és vonzót tapasztalt ezen az 
utazáson.* Látta a világ forgalmára fontos vonal m egnyitásánál: 
te tte rő , akarat, kitartás rövid idő alatt m it m űvelhet. S látva ezt a 
nagyszerű eredm ényt, óhajto tta  és rem élte, bogy sikerülni fognak 
a mi kisebb arányú m üveink is, a mik azonban forgalmunk és jó 
létünk emelése érdekében épen olyan fontosak. Készséggel szen
tes íte tt úgy A usztriában m int M agyarországban m inden törvényt, 
a  mely szellemi és anyagi tek in tetben  előbbre vihette az uralkodása 
alatt álló népeket.

A  békét az állami élet legbecsesebb javának tekintvén, 1870. 
ju lius 17-én egy m inisztertanácsban g ró f Jlndrássy Gyulával együtt 
megakadályozta a háborús pártnak azt a szándékát, hogy beavat
kozzanak a franciák és németek közt akkor k itö rt háborúba s a 
németek m últkori győzelmeinek megbosszúlása végett a franciákkal 
szövetkezzenek. Trónbeszéde az osztrák parlam entben szept. 17-én 
megnyugvással emelte ki, hogy «mialatt földrészünk messze vidékein 
véres háború pusztít, az ő két állama a béke áldásainak örvend». 
É pen  nem ellenezte, hogy a győztes porosz király az új N ém et
ország császára legyen. Bismarcknak dec. 10-én eziránt te t t  kérdé
sére B eust külügym iniszter dec. 26-án azt írta, hogy «szabad és 
nemes érzelm eihez képest Ferenc József azokat a magasztos emlé
keket, a melyek uralkodóházát évszázadok dicsőséges tö rténetében  
a ném et nép sorsával egybekötötték , nem tekinti máskép, m int a 
legm elegebb rokonszenvvel ezen nép további fejlődése iránt, ő s z in 
tén  óhajtja, hogy a ném et nép az új államformában a boldog és

18 j

* E nnek legérdekesebb  és legbővebb  leírása iroda lm unkban  T{ecskem élhy  Auréltól 
H árom ezer  tengeri  mértföld. Pest,  1870.
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áldásos jövendő valódi biztosítékait találja meg». Ez a bölcs nyilat
kozat vezetett u tóbb  a németekkel és az olaszokkal k ö tö tt hármas 
szövetségre s arra az áldásos békére, a m elyet a két állam azóta 
majdnem háborítatlanul élvezett.

E llenben 1870. julius 30-án a császár az 1855-ben k ö tö tt 
konkordátum nak (egyességnek) felbontásával fenyegette meg a pápát, 
a kit a római zsinat épen akkor nyilvánított a hitágazatok magya
rázatában csalhatatlannak. Ennek a dogmának kihirdetését A usztriá
ban császári teljes hatalm inál, M agyarországban pedig régi király 
jogánál (a jus placetiná1) fogva tilto tta  m eg; és szigorúan m egdor
gálta a parancsával ellenkező Jekelfalussy székesfej érvári püspököt. 
IX. P ius pápa 1874. márc. 7-én, vallásosságát és kegyeletét ismerve, 
arra kérte  az uralkodót, hogy ne engedje becstelen szolgaságra 
vetni nagy birodalmában az egyházat. Ferenc József őszinte tisz
telettel válaszolt, de határozottan  kijelentette, hogy szentesíti a 
szabadelvű új egyházi törvényt, m ert azt a parlam ent nagy több 
sége kívánja. 1874. május 7-én szentesítette  is és ezzel véget vetett 
a konkordátum nak. D e m int azelőtt, ezután is m egőrizte őszinte 
vallásosságát; keresztényi alázatossággal m inden nagycsütörtökön 
ő maga szolgált fel a fényes palotájába g y ű jtö tt tizenkét szegény
nek és —  a hogy K risztus te t t  az apostolokkal — megmosta 
lábaikat; s majdnem m inden úrnapján rész tvett a körm enetben. 
A  hogy a víz alá kerü lt magyar alföld bejárásakor (1872. máj. 4 — 10. ) 
m ondta —  a nehéz csapásokkal sú jto tt te rü le t derék népesség 
nyom orának enyhítésére első sorban az Isten segítségét kell kérnünk. 
«N ehéz időben — m ondta volt u tóbb , 1873-ban, a nagy kolera 
elm últakor — csak a vallás és az Istenben való bizalom óvhat meg 
a csüggedéstő ».

Időközben a csehek m indent elkövettek, hogy 1. Ferenc József 
ne két, hanem három  egyenlőjogú állam (hazánk, A usztria és C seh
ország) fö lött uralkodjék. Az osztrák Flohenw art-m inisztérium  
tanácsára a császár 1871. szept. 12-én kelt leiratában elösm erte a 
cseh királyság jogait s m egígérte, hogy azokat esküvel fogja meg
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erősíteni. Fölhítta a cseh országgyűlést, hogy tanácskozzék a király
ság alkotmányának korszerű átalakításáról s hogy véget vessen a 
viszálykodásnak. A  14-én m egnyílt országgyűlés ok tóber 7-én m ár 
be is nyú jto tta  m unkálatát, mely azonban nemcsak C sehország 
alkotmányát alakította volna át, hanem az egész 1867. évi kiegyezést.

Az uralkodó ezek után a m agyarok ellenzésétől s a végső 
bomlástól tartva, az okt. 20-iki m inisztertanácsban kijelentette, 
hogy az új cseh alkotm ányt nem ösmeri el, nem koronáztatja meg 
magát C sehország királyának és sértetlenül fentartja a M agyar- 
ország és A usztria közt k ö tö tt egyességet. Hiszen a magyar ország- 
gyűlésen csak im ént (szept. 4 .) m ondta, hogy a történelm i neve
zetességű 1865— 8. évi országgyűlés m egoldotta a századok óta 
függőben volt közjogi kérdéseket, biztos alapra helyezte az ország 
alkotmányos életét s m ódot ado tt a nemzetnek, hogy szellemi és 
anyagi jó lé té t kifejtse. Az 1869— 71. évi országgyűlés már a belső 
átalakúlás nagy munkájával foglalkozhatott; de mivel hosszas idők 
m ulasztásait kellett pótolnia, a nagy átalakulásnak csak egyes alapjait 
teh e tte  le.

A  király m ost arra in te tte  az országgyűlést, hogy az állam 
szervezését a nem zet érdekeinek és a kor kívánatainak megfelelő 
módon folytassa. S különösen figyelm eztette, hogy az államok 
jólétének és felvirágzásának legfőbb biztosítéka a polgárok m űvelt
sége. Az a három  egyetem, a m elyet négy év alatt á llítottak hazánk
ban és A usztriában: a kolozsvári (1872.), a zágrábi (1874.) és a 
csernowitzi (1875.), méltán viseli a tudom ánykedvelő Ferenc József 
nevét, m int a hogy igen sok iskola, em berbaráti és közművelődési 
in tézet viseli azt mind a két államban. «Európa nagyszerű haladása 
m ellett — szólt egy ízben (1873. nov. 29.) a m agyar akadémia 
küldöttségéhez — M agyarországnak nem szabad elm aradnia; s az 
u tókor hálásan fog megemlékezni azokról a férfiakról, kik hazájuk
nak m éltó helyet vívtak ki a világ m űvelt nemzetei közt». «K orunk 
jelszava a tudom ány — szólt ugyanakkor a budapesti egyetem  
küldötteihez. — (Igyekezzenek a tudom ányt alapos tanítással é le tre
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valóvá és term ékenynyé tenni s törekvéseiket a haza hálája m ellett 
m éltányló elismerésem fogja kisérni».

M agyarország legdúsabb kincstárának a földet tarto tta , jöve
delme leggazdagabb forrásának a term elést. M inden t elkövetett 
tehát a földmívelés emelésére, de egyúttal arra is, hogy az ipar 
és kereskedelem fölvirágoztatása végett a külföldi államokkal mennél 
előnyösebb szerződéseket kössön. Ezek közül az amerikai egyezség 
(1871. nov. 25.) azért is nevezetes, m ert az Eszakam erikai-Egyesűlt- 
A llam ok törvényeinek hivatalos kiadásában az angol és német 
szöveg m ellett a m agyart is fölvették. A  szőnyi békekötés (1627.) 
ó ta m ost tö rtén t először, hogy a H absburgok a m agyar nyelvet 
m int a többivel egyenlőrangú diplomáciai nyelvet használták. Ez 
csak olyan H absburg alatt tö rtén h e te tt, a ki m int osztrák császár 
jó ném et volt, de m int magyar király örvendezve kérdezte a 
magyarúl tanuló ném et k o n zu ltó l: «Ah, Ö n a mi nyelvünket 
tanúlja?» De része volt a változásban g ró f Andrássynak is, ki 
B eust helyett 1871. nov. 14. vette  át a küJügyek vezetését s nyolc 
esztendei m űködése (1871—9.) alatt a külfölddel sokszor éreztette , 
hogy az osztrák császár és a magyar király egy személy ugyan, 
de két külön felség.

így  tö rtén t, hogy a három császár (I. Ferenc József, I. Vilmos, 
II. Sándor) találkozásán 1872. szept. 5— 1 i-én  Berlin ném et, orosz, 
osztrák és magyar zászlókkal volt feldíszítve. Vagy hogy gr. D ubskyt, 
a monarchia új nagykövetét, a perzsa sah teheráni udvarában (»873.) 
a G o tt erhalte m ellett a Rákóczi-indúlóval fogadták. M agyarország 
m int külön állam jelen t m e g a  bécsi világkiállításon (1873. május 1. 
nov. 2.), a melynek fejedelmi * és egyéb vendégei töbnyire elláto
gattak M agyarországba is. I. Vilmos ném et császár volt az egyetlen

* 1872. május 23. L ipót  belga király, 24-én Nikita m ontenegrói  fejedelem, június 1 7.
11. Sándor  orosz cár, június 23. Károly román fejedelem, június 29. Auguszta  német  

császárné, júl. 14. 1. Károly württembergi  király, júl. 30. aug. 8. N a s r ’Eddin  perzsa sah, 

aug. 1. Károly román és M ilán  szerb fejedelmek, szept. 17 — 22. Vittorio Emanuele olasz 
király és okt. 17— 23. Vilmos ném et császár voltak 1. Ferenc  József  bécsi vendégei.
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uralkodó, a ki áldomásában Ferenc Józsefet nemcsak m int osztrák 
császárt, hanem m int magyar királyt is é lte tte ; felesége pedig, 
A uguszta császárné, köszönetét azzal a néhány magyar szóval 
fejezte ki, a mire E rzsébet magyar királyné taníto tta.

A sok vendéglátás sok pénzbe került, de az eladósodott ország 
már 1873. febr. 14-én egy millióval emelte az udvartartás kö ltségeit; 
mert, a hogy épen egy ellenzéki képviselő (C sernátony) m ondta — 
az országnak is haszna van belőle, hogy az uralkodóház többet 
tartózkodik az országban m int valaha, egy hazafias uralkodóház 
pedig megérdemli az áldozatot. A usztriában épen a világkiállítás 
alatt tö rt  ki a nagy «krach», melynek következtében a túlságosan 
m erész és kockáztató vállalatoknak, üzleteknek egész sora buko tt 
meg és több  száz úricsalád ju to tt koldúsbotra. M agyarországot 
még nagyobb szom orúság érte, m ert a kolera 446.648 betegből 
188.6] i-e t  ragadt el s így a legszörnyűbb hadjáratnál is nagyobb 
pusztítást okozott.

Az utóbbi években az uralkodóházat is veszteségek érték. 
1872. május 28-án fiának ölelő karjai közt halt meg Zsófia fő
hercegnő, két császár anyja. A m ennyire érdeklődött az államügyek 
iránt fia m egkoronáztatása elő tt, ép annyira visszavonúlt tőle az 
alkotmány helyreállítása és fia, M iksa császár szerencsétlen halála 
után. Em lékeinek és könyveinek élt. Körülbelül tizenötezer kötetes 
könyvtárának jobbadán történelm i és szépirodalmi művei szórakoz
ta tták ; regényeket még fiatal korában sem olvasott. Könyvtárát 
ritka szép fa- és acélm etszet-gyűjtem ényével együ tt a bécsi császári 
udvari könyvtárra hagyta. Tem etésén a király iránt való tiszteletből 
a magyar m iniszterek is megjelentek. H ét hónap múlva eltem ették 
a másik császárnét is, Carolina Jlugusztát, V . Ferdinánd király 
feleségét. Halálos ágyánál o tt v irrasztó it a király is, a tem etés 
napján pedig (1873. febr. ' 3 )  a magyat  országgyűlés szünetet 
ta rto tt. Azonban az öröm  is bekö ltözö tt a bécsi b u rg b a : a királyi 
pár nagyobb leánya, Gizella, alig 17 éves korában 1873. ápr. 20-án 
férjhez m ent L ipó t bajor herceghez. Ő  volt az első H absburg-
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leány, a ki ápr. 18. a két állam m iniszterelnökeinek és ország- 
gyűlési elnökeinek jelenlétében m ondott le a trónhoz való minden 
jogáról. Szept. 30-án Bécs város elhatározta, hogy «kifejezést ad 
annak a hűségnek és ragaszkodásnak, mely a várost hatszáz esztendő 
óta fűzi az uralkodó családhoz» s megűli a császár trónralépésének 
huszonötödik évfordulóját. E bben az ünnepségben A usztria és a 
külföld m eglepetésére M agyarország is rész t vett, ső t nov. 29-én 
Budapesten épen a magyar országgyűlés, a honvédség stb. kezdte 
meg a hódolatok nyilvánítását. Ez azért tö rtén t, m ert — a hogy 
B ittó  István, a képviselőház szónoka m ondta, az uralkodó fölismere 
az esem ényekben rejlő tanulságot s helyreállította az alkotm ányt. 
A király m egindúltan jelen te tte  ki, hogy életének legkedvesebb 
föladata továbbra is hű népeinek boldogítása marad. Bízik a nemzet 
é le terejében; a meglevő bajokat államférfiúi bölcseséggel, tiszta 
honszeretettel kell orvosolni s egyetlen jelszavunk a haza érdeke 
legyen. A bécsi ünnepségek decem ber másodikén, az évfordúlón 
m entek végbe. Legm elegebben a tábornokok küldöttségét fogadta. 
«A sors csapásai — úgym ond — a m eg nem érdem elt sok ellen
szenv és a szükséges átalakúlások után is rendíthetetlenül meg
m aradt a hadsereg régi, jó, erős szelleme. Friss kedvvel, áldozatra 
kész kitartással dolgozik a tisztikar a haderő kiképzésén és töké
letesítésén a két honvédséggel együtt.» Fájdalommal és hálás emlé
kezettel gondolt azokra, a kik életöket és m unkásságukat a had
seregnek szentelik ; a felejthetetlen tengernagyra (Tegetthoffra), ki 
hajóhadát győzelem re és dicsőségre vezette ; és azokra az ezrekre, 
kik életöket a becsület mezején hagyták. Rem élte, hogy jövőre is 
a hadsereg marad a trón  és a haza legerősebb tám asza; az a 
szikla, melyen a hullámok ereje m egtörik. M ajd  bem utatta fiát, a 
tró n ö rö k ö st; a hadsereg jóindúlatába ajánlotta s katonáit arra 
kérte, hogy ő t is az iránta tan ú síto tt szeretettel és hűséggel 
szolgálják. A  trónörökös zokogott, a tábornokok pedig kardjai
kat csö rte tték  annak jeléül, hogy életöket és véröket áldoz
zák érte.
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A királyfi pedig magyar versekben ünnepelte azt a napot,.

»Királya nagy szivének, szellemének 
Adózni jő a nép, a tisztelet.
. .  . S feledve bút, feledve pártviszályt, 
T eledve  m últja  e lvonu lt borúit,

M a  lelkesen üdvözli a k ir á ly t /»

a melyen
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A szabadelvű pár t  alakulása. T isza  Kálmán kormányának kezdete.  Deák halála. A dinasz
tikus érzület  növekedése. A király körútjai. A török-orosz háború .  Bosznia megszállása. 
Vörös-Kereszt-egyesületek alakúlása. Szeged pusztulása és a király. A királyi pár  ezüst

menyegzője. A király európai tekintélye.  A hármas szövetség. (1873 —  j 880 )

A királynak jó lesett, hogy császári jubileum án a kiengesztelt 
m agyarok is résztvettek. 1873. decem ber 3-án szép szavakban kö
szönte meg rendíthetetlen  hűségöket s másnap m int igazi m agyar 
király jelen t meg köztük B udapesten. M egparancsolta, hogy fénye
sen helyreállítsák a koronázó tem plom ot, a m elyet M átyás király 
a N agyboldogasszony tisz te letére  a budai várban é p ítte te tt;  s 
m inden H absburg  közöl ő volt az első, a ki (1874. jan. 12.) ma
gyar földön adta át a bíbornoki sapkát (b iretum ot, baretet) egy 
főpapnak: Sim or hercegprim ásnak.

Az országban akkor nagy volt a pártoskodás. A  D eák-párt 
bom ladozott és g ró f Zichy M anó képviselő azzal tréfálkozott, 
hogy már csak három Deák-párti em ber van az országban; őmaga, 
Deák Ferenc és — a király. A  király, a m int hazatért a cár lá to 
gatására te t t  szentpétervári ú tjáról (1874. febr. 11— 27.), m indent 
elkövetett, hogy a pártokat kibékítse, m egnyugtassa. M árcius 1 i-én 
a budapesti «Angol királyné» szállodában őmaga kereste föl a 
beteg  Deák Ferencet, hogy tanácsát meghallgassa s nagyon sok 
m inisztertanácsban elnökölt. Végre egy esztendő múlva báró Wenck- 
heim Bélát bízta meg, hogy D eák-pártiakból és ellenzékiekből 
m inisztérium ot alakítson. «Köttessen felséged ágyú elé és süttesse 
el az ágyút — szólt W enckheim, — felségedért szívesen darabokra 
szaggattatom  m agam at; de ne kényszeresen a m iniszterelnökség 
elvállalására.» «De nekem — felelt a király nevetve —- nem egy 
szé ttép e tt W enckheim, hanem egy egész m iniszterelnök kell; s
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az ön lesz!» így  nevezte ki 1875. március 2-án a W enckheim- 
m inisztérium ot, a melyben két más ellenzékivel résztvett az ellen
zék vezére is, Tisza Kálmán (1830— 1902.), kit a király egy 
akkori nyilatkozatában eszes, erélyes em bernek m ondott. M ásnap 
az ország legnagyobb két politikai pártja (a D eák-párt és a bal
közép) szabadelvű párt név alatt egyesült s majdnem huszonkilenc 
esztendeig (1905. jan. 26-ig) m egtarto tta  többségét a képviselő
házban. Vezetését Tisza Kálmán (márc. 3. óta m int belügym inisz
ter, ok tóber 20-a óta m int 
m iniszterelnök) vette át. A 
nemzet átalakításának ú ttörő i 
egymásután tértek  pihenőre.
1875. junius 29-én hunyt el 
V. Ferdinand, az öreg király 
s 1876. jan. 29-én Deák 
Ferenc, ki az ő lemondása 
után tizenkilenc esztendei 
munkával a nem zetet és az 
uralkodót kibékítette. Deák 
koporsójára a király Bécsből 
küldött, a királyné maga te tt  
koszorút s azt könyeivel áz
tatta. A király már febr.
22-én szentesítette azt a törvényt (1876:1)]. t.-c.), mely Deáknak 
a haza iránt hosszú évek során át szerzett érdem eit m egörökítette.

Az új kormányt, a melynek élén tizenöt esztendeig T isza 
Kálmán állott, az ellenzék gyakran és hevesen támadta, de a király 
személye iránt minden párt határtalan tisz te lete t tanúsíto tt. Pél
dául Csanády Sándor, ki 1867-ben még látni sem akarta a koro
názást, 1875. ápr. 13. maga javasolta, hogy törvénybe iktassák 
«a király magasztos te tté t» , melynél fogva az 1848. évi honvédek 
menedékházára 5000 fo rin to t (10,000 koronát) ajándékozott. E z t 
a m iniszterelnök azzal háríto tta  el, hogy a király magánjellegű
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te tte it csak a király előleges beleegyezésével lehetne törvénybe 
ik ta tn i; s ha m egörökítni akarnák ezt az adományt, m elyet a király 
nemes szíve és em berbaráti érzülete sugallt, akkor meg kellene 
örökíteniök többi cselekedetét is, pl. hogy a koronázási ajándékot 
szintén a honvédségnek adta. A  király azonban ilyen törvény hoza
talát nem engedné meg.

Valóban tisztelték  ő t szerénységéért s rendkívüli munkás
ságáért, m elyet 1875. aug. 31. az országgyűlés m egnyitásakor 
ő maga azzal igazolt, hogy «minden vesztett perc a haza veszte
ségei. U gyanakkor arra tan íto tta  nem zetét, hogy a «közjólétet
m egterem teni, kellő fokra emelni és tartósan megszilárdítani csak
a valódi hazafiság, a z  egyéni szorgalom és a kitartó munka képes». 
Feliratukban a képviselők hálásan ösm erték el, hogy a lefolyt
években a fejedelmi bölcseség m eg-m egújúló jeleivel találkoztak s 
hogy válságos pillanatokban a nem zet az ő atyai jószívében, alkot
mányos érzületében és em elkedett lelkében talált vigaszt és segélyt. 
T isza  Kálmán, kit az osztrák  lapok a király m ellett az ország
leghatalm asabb em berének neveztek, decem ber 15-én a nemzet
ellen izgatókat m egfenyegethette, hogy «M agyarország fejedelme 
m indig és m indenkor helyesli, ha erélyesen bánnak azokkal, kik 
hazaellenes célokat követnek». A  magyar király önérzete és büsz
kesége nyilatkozott meg a «legfőbb hadúr »-ban, a m ikor (1876.
szept. 14.) G yulán nem hagyta szó nélkül, 3000 honvédhuszár
trom bitajelre  egy pillanat alatt m int pattan nyeregbe s hogyan
intéz roham ot. « E z t a világ egyetlen nem zete sem tudja! — kiál
to tt  fel. — E z t  csak mi tudjuk 1»

A kezdet nehézségeivel küzködve is erősnek, életrevalónak 
ösm erte M agyarországot. D e ezt az e rő t már a külföld is sejtette  
Bismarck, a hatalmas ném et kancellár, 1876. decem ber 2-án meg
m ondta a porosz parlam entben, hogy «ha ledőlne is az alkotmá
nyos fal az O sztrák-m agyar-m onarchia két fele közt, M agyarország 
a dualism us nélkül is (tehát önállóan) m egtartaná erejét, m ert a 
a magyar nép határtalan tisztelettel viseltetik a H absburg-uralkodó-
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ház iránt. A usztria-M agyarország nagy ereje az európai állam
családban akkor tűnnék ki igazán, ha a benne levő életerők s 
népeinek az uralkodóház irán t való ragaszkodása együttesen m ű
ködnének».

Kossuth a ceglédieknek, a kik ő t képviselőnek választották, 
1877. jan. 5. megírta, hogy nem szabad hódolnia olyan uralkodó
nak, a ki egyúttal osztrák császár; de két hé t múlva a ceglédi 
küldöttség bevonulásakor K ossuthot és az épen arra hajtó királyi 
párt a budapesti nép egyszerre s a leglelkesebben éljenezte. Azon 
év őszén (szept. 13 15.) a király maga is elm ent a ceglédi nagy
gyakorlatokra. M eglepte, hogy a K ossuth-párti polgárok ő t és 
kíséretét ingyen akarták elszállásolni. «Ez onnan van — m ondta 
neki Tisza Kálmán - hogy a magyar ember, ha még olyan ellen
zéki is, hódoló tisztelettel viseltetik királya irán t; s ha már más 
vendégének örü l, hogy’ ne örülne a legelső m agyar embernek?»

A hadijátékból csakhamar háború lett.
A  király a délvidéki szlávok m egnyugtatása végett, az olasz 

királylyal tö rté n t találkozása (1875. ápr. 1— 7.) után 1875. április 
10. május 13. közt bejárta Dalmáciát. Körülbelül 8000 kilom étert 
te t t  meg vasúton, hajón, kocsin, lovon, gyalog, néha a legnagyobb 
esőben és zivatarban. O lykor valamely szerény postahívatalnok, 
vagy épen útkaparó házában p ihent meg. A  nép nyom orúságát a 
dicsőítésére rendezett ünnepek közt is meglátta. Az egyik dalmát 
faluban egy marcona alakot p illan to tt meg, a kinek öve tele volt 
handsárral, jatagánnal, pisztolyokkal. H ozzálépett, hogy kihúzza 
és m egtekintse jatagánját. A  dalmát azonban nem enged te: «Ez 
az enyém !» m ondta önérzettel. Az egyik katona odasugta neki, 
hogy ne ellenkezzék: ez a «császár». «Tudom én azt — szólt a 
dalmát hangosan. — O tt  voltam, a m ikor fogadtuk a völgyben. 
De azért a fegyverek mégis csak az enyémek, ha m indjárt ő is a 
császár!» Ezeknek a dalmát horvátoknak szom szédai: a bosnyákok 
és a hercegovcok még annak az esztendőnek az őszén fölkeltek a 
tö rök  szultán ellen. A  fölkelők Ferenc Józsefet m int horvát királyt
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élte tték  s az ő uralkodása alatt akartak élni. M oham m edánus lé
tökre is bíztak benne, m ert hallották, milyen jóságosán beszélge
te t t  dalmát testvéreikkel; egy hindu mollah pedig, a ki Gül Baba 
tö rök  szent budai sírjához zarándokolt, még Arábiában, a mekkai 
és medinai búcsún is elmesélte, Ferenc József milyen bőkezűen 
és szívesen ado tt neki útravalót. G ró f  A ndrássy G yula külügy
m iniszter útján a király csakugyan még az év végén (1875. dec. 30.) 
fölkérte a szultánt, hogy em berségesebben bánjék bosnyák a la tt
valóival. M ilán szerb fejedelem nem érte  be ennyivel, hanem 
félesztendő múlva hadat izent a szultánnak. M iletics m agyar kép
viselő csatlakozásra b izta tta  a magyarországi szerbeket, a m iért a 
magyar korm ány m int fölségsértőt elfogatta. A horvát határőr- 
vidéken is összeesküvés tám adt a végből, hogy a katholikusokat 
legyilkolják, H orvátországot a magyar királyságtól elszakítsák s M ilán 
király alatt egy nagy délszláv országot alakítsanak Szerbiából, 
Boszniából és H orvátországból. A bdul Kerim basa azonban meg
verte a szerbeket, m iért a magyar ifjak (1877. jan. 13.) díszkardot 
adtak át neki s a szultánnál és M idhát nagyvezirnél is tisztelked- 
tek. A szultán viszonzásúl (1877. ápr. 12.) M átyás király híres 
budai könyvtárából 35 becses könyvet kü ldö tt a magyar királynak 
a budapesti egyetemi könyvtár számára, mi B udapesten újabb 
lelkes tün tetésekre  adott alkalmat. A  m ikor az oroszok és törökök 
közt háború ra  kerü lt a sor, a törökök győzedelmének öröm ére 
B udapest (1877. szept. 18.) kivilágítást rendezett, ho lo tt a király 
egy héttel azelőtt a kassai hadgyakorlatokon 11. Sándor cárt m int 
szövetségesét köszöntötte  föl. E rrő l az áldomásról Verhovay Gyula 
hírlapíró olyan cikket írt, hogy m int fölségsértőt fogták perbe. 
E z volt hazánkban az alkotmány helyreállítása óta az első fölség- 
sértési per. Akkortájban tö rtén t, hogy fölfedezték azt az össze
esküvést, melynek értelm ében a székelyeknek szept. 28-án az 
oroszokkal szövetséges Romániára kellett volna törniök, mi Ferenc 
Józsefet háborúba bonyolíto tta  volna az oroszokkal. Zsigri István 
fóti gazda is elmagyarázta az istvánhegyi szőlők alján vadászgató
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királynak, hogy m int a forradalomban, m ost is kardot kötne, ha 
háború t indítana az oroszok ellen. Az igaz, hogy nem tudta, ki
vel b eszé l; de még a lapok és politikusok sem tudták, hogy a 
király ebben a kérdésben már (1877. jan. 15.) szerződött a cár
ral. Az oroszok kemény föltételek alatt engedtek békét a tö rökök
nek, az európai hatalmasságok azonban beleszóltak a dologba. 
Berlinben (1877. jun. 13.—jul. 13.) ta r to tt  értekezletökön 1877. 
jun. 28-án A usztriá t és M agyarországot megbízták, hogy határo
zatlan időre megszállják Boszniát és H ercegovinát (melyek valaha 
különben is hazánkhoz tartoztak). Ju lius 5-én Vinkovcében D ré
gely ezredes már m egeskette a M ollináry-ezred magyar bakáit, 
hogy a magyar királyért, a magyar hazáért vitézül és hűségesen 
harcolnak. A  két tö rök  tartom ány megszállására báró Philippovich 
József táborszernagy 72,000 emberre], 112 ágyúval és 13,000 lóval 
indúlt. Julius 29-én nyom últak b e ; huszadnapra, épen a király 
nevenapján, elfoglalták a fővárost, Serajevót, de csak okt. 3-án 
verhették le a fölkelőket. Ez idő alatt 110 kisebb-nagyobb ü tkö 
zetben 5185 m agyar és osztrák esett el. A  király okt. 19-én kö
szönetét m ondott vitéz katonáinak s másnap a magyar ország- 
gyűlés m egnyitásakor ta r to tt  beszédében sajnálatát fejezte ki, 
hogy a Berlinben nyert m egbízatást háború nélkül nem lehetett 
teljesíteni. Novem ber 14-én és decem ber 12-én már Budapesten 
fogadta a hercegovcok és bosnyákok hódoló küldöttségeit. M indez 
a négyszáz év előtti időkre. M átyás királyra em lékeztette a magya
rokat, ha nem rem élték is, hogy a történelm i jog értelm ében 
Bosznia és Hercegovina ism ét magyar tartom ány legyen. A  meg
szállás eddig is annyi pénzökbe került, hogy e m iatt Széli Kál
mán okt. 1. már lem ondott a pénzügym iniszterségről; de a király 
nov. 10-én B udapesten figyelm eztette a delegációkat, hogy «a nagy 
történelm i eredm ények nem közönséges áldozatokat követelnek».

A király T isza Kálmán m iniszterelnökhöz in tézett kéziratában 
már aug. 31-én öröm ét nyilvánította, hogy a m agyarok is hazafias 
érzelemmel fogadták az események h íré t s nemcsak az önfeláldozó

M árki : ]. Ferenc József. ‘3
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hőstetteket és a sikeres csatákat kísérték őszinte rokonszenvvel, 
hanem a sebesültek és betegek irán t is a legmelegebb részvétet 
tanúsították. A m iniszterelnök útján m ost arra buzdíto tta  a ma
gyarokat (m int ugyanazon időben az osztrákokat is), hogy kór
házak alapítására egyesületeket alakítsanak. Ezen fölhívás követ
keztében a királyné pártfogása alatt csakhamar megalakultak a 
V öröskereszt-egyesületek, melyek azóta olyan áldásosán működnek. 
A  király maga is sorra látogatta a budapesti és bécsi kórházakat; 
minden sebesülthöz anyanyelvén szólt, vigasztalta és megajándé
kozta őket s gondoskodott az elesettek családjairól.

«Isten hozta felségedet közénk, hajléktalanok közé!» üdvö
zölte ő t Pálffy polgárm ester, m ikor a király 1879. március 17-én, 
négy nappal a T isza szörnyű pusztítása után, a rom badőlt Szeged 
vigasztalására sietett. «Szívem fájdalma vezetett ide» — válaszolt 
a könyező király. — Biztatta, bá to ríto tta  a csüggedőket, pedig 
maga m ondta T isza m iniszterelnöknek, hogy a szerencsétlenséget 
nagyobbnak találja, m int a milyennek az újságok írták. «Azt mond
ják, Szeged vo lt sóhajto tt Dáni főispán. — De én azt mon
dom, hogy felséges urunk atyai gondoskodása m ellett Szeged lesz /» 
adffég pedig szebb leszív  k iálto tt a király nemes hévvel. «A mi 
szívből jő, az szívre hat — írta Kossuth Bakay szegedi képviselő
höz ö t nap múlva. — Én, a ki nem hódolok az önök királya 
hatalmának, s a ki a b íborfényt közönyös látványnak tartom , a 
tisztelet adójával hajlok meg azon látvány előtt, midőn a király 
szem ében az emberi részvét könye ragyog. Legyen e köny Szeged 
föltámadásának forrása egy szebb é le tre ; és az engesztelődésnek 
egy fénysugarává lehet a múltak emlékének sötétsége felé.» Az 
lett. 1879-től 1900-ig összesen 31 különféle törvénycikk gondos
kodott Szeged fejlesztéséről. A  hazai és a külföldi társadalom is 
oly lelkesedéssel karolta föl a szerencsétlenek ügyét, hogy ö t év 
múlva (1883. okt. 15.) a király magában Szeged városában adha
to tt  hálát a gondviselésnek, m ert szíve mélyéből érze tt óhajtása 
te ljesü lt: Szegedet «a súlyos csapásból nemcsak felüdűlve, de
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virágzóbban m int előbb és nem gyásztól, hanem öröm től áthatva 
láthatta».

«Bajok érik népünket, csapások sújtják országunkat — szólt 
a főrendiház, m ikor (1879. ápr. 21.) a királyi párt ezüstm enyeg
zője alkalmával üdvözölte. — Szenvedő népéé a királynak és 
királyasszonynak szíve, vagyona, könye. M időn nagy veszteségek 
fölött kesereg az o rsz á g : a sú jto tt nem zet könyeivel együtt hu l
latja könyeit a haza legnagyobb fiai egyikének gyászravatalánál a 
királyné s az e lpusztu lt egyik legvirágzóbb város romjai fö lö tt a 
király.» «A mely napon — szóltak ugyanakkor a képviselők — 
a fölkent fők d ísze : a korona és a babér a m irtuszszal, a szeretet 
koszorújával egyesült felségtek homlokán, fogadják felségtek hű 
M agyarországuk szeretetének hódolattal teljes nyilvánítását, m elyet 
az egész nem zet egész szívével érez.» A király zz  alkalommal 
körülbelül 310,000 forin tot adott jótékony célokra (pl. 40 négy
száz aranyforintos ösztöndíjat alapíto tt egyetemi hallgatók számára) 
és elengedte M agyarországban 212, A usztriában 337 rab bün te
tését. A lakodalom évfordulóján szentelték föl a bécsi fogadalmi 
tem plom ot, melyet annak emlékére emeltek, hogy az uralkodó 
m egszabadúlt Libényi tő rétő l. A bécsiek M akart, a híres festő 
tervei szerint, 26-án pompás felvonulásban, csoportképekben m u
tatták  be az ipar, kereskedelem, m űvészet stb. haladását. T iszához 
(ápr. 17.) in tézett kéziratában a király megvallotta, hogy «több 
mint harminc évi uralkodása alatt komoly pillanatok m ellett sok 
öröm ben is osz tozo tt népeivel, de tisztább és bensőbb öröm et 
alig élvezhetett, m int a legközelebb m últ napokban». M ájus 3 — 
7. napjain a budapestiek zajtalanúl, de igaz szeretettel ünnepelték 
a királyi párt. «Ferenc Józsefet nagyon szeretik m ondta volt 
Bismarck ezen év őszén Bécsben te t t  látogatásakor, — országában 
ő igen hatalm as; s én azért jö ttem , hogy megtudjam személyesen, 
miként gondolkozik.» Ennek a tekintélynek bizonysága, hogy eb
ben az esztendőben (1879.) az Anglia és Nikaragua közt k itö rt 
viszályban ő t kérték föl békebírónak; a szultán ápr. 21-én bele
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egyezett, Hogy megszállja N ovibazárt is, Rascia néven hazánk 
cgykori tartom ányát, a mi szept. 8-a után vérontás nélkül tö rtén t 
m eg; ok tóber 7-én pedig 'Németországgal védőszövetséget kö tö tt 
a végből, hogy a berlini szerződésben b iz to síto tt európai békét 
mindenkivel, de különösen Oroszországgal szemben biztosítsa. 
M ásnap csak vonakodva és sajnálattal bocsátotta el külügym inisz
terét, g ró f Andrássy G yulát, ki évtizedekre terjedő békét szerzett 
hazánknak és A usztriának ezzel a szövetséggel, a melyneks zövegét 
különben az uralkodó csak

Európa leghatalmasabb,
Jegtiszteltebb uralkodói közé szám ították. Udvarát igen sok kül
földi fejedelem, trónörökös, herceg és m iniszter látogatta s ő 
valamennyit fényesen és nagy vendégszeretettel látta. H a azon
ban egyszer-m ásszor az idegen hatalmak m egsértették, sie te tt elég
té te lt szerezni magának. így  kellett 1880. május 4-én bocsánatot 
kérnie Anglia nagyeszű m iniszterének, Gladstonenak azért, hogy 
olyan szavakat tu la jdoníto tt neki, a m ilyeneket ő sohasem m on
d o tt;  s 1881. dec. 27-én a román kormánynak is sajnálatát kel
le tt kifejeznie, hogy a román trónbeszédbe a magyarokat bántó 
kifejezések kerültek.

kilenc esztendő múlva (1888. 
febr. 3.) té te tte  közzé. Idő
közben (1882.) Olaszország 
is csatlakozott a szövetség
hez és így hármas szövetség 
néven másfél millió négyzet- 
kilom éteren 13772 millió em
ber egyesült a béke s z e m e 
tében. «Ez az én politikám», 
mondta egy ízben a király, 
ki a német szövetséget saját 
akarata eredményének ta r
to tta.

] VILMOS NÉMET CSÁSZÁR.
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CSÖNDES ÉVEK.

R udolf királyfi eljegyzése és házassága. B udapesti fényes fogadtatása. A h atárő rv idék  be- 
keblezése. F ium e és T rie s t. A krivosijei lázadás. A triešti m erénylet. A H absburg-uralom  

-hatszázados ünnepe A usztriában. A zágrábi c ím ersértés. A  budapesti o rszágos kiállítás 
A  királyfi beszéde  és könyve. A Janszky-ügy. A  had sereg  szellem e és a király. B udavár 
visszavételének ünnepe. P ro  litte ris et artibus. R endjelek  és nem ességek. A főrendiház 
szervezetének m ódosítása. N évm agyarosítások. T ű z  és víz. A királyi család a magyar társa

dalom ban. ( i8 8 o — 1888.)

Életének ötvenedik évében já rt Ferenc József, a mikor 1880 
március 7-én fiát és örökösét, T^udolf királyfit eljegyezte Stefánia 
belga királykisasszonynyal, József nádor unokájával. Az ország- 
gyűlés üdvözlő küldöttsége elő tt a király (márc. 18.) úgy nyilat
kozott, hogy menye nem érezheti magát idegennek abban az 
országban, hol nagyatyja érdem eit törvénybe iktatták s fel fogja 
találni a szere te t új kedves hazáját. Stefánia mellé dr. Dezső Dénes 
theresianum i tanárt rendelte  magyar nyelvm esterül, de ő t csehül 
is taníttatta . R udolf ekkor Prágában lakott, testestűl-lelkestűl kato
nának és cseh érzelm űnek vallotta magát s a csehek azt rem élték, 
hogy Ferenc József nemcsak magát, hanem — m int ifjabb királyt — 
fiát is fölékesítteti Szent Vencel koronájával. M ájus 10-én azon
ban a király és királyfi Szent István koronáját tek in tette  meg, a 
m elyet az akadémia hármas bizottsága (Ipolyi Arnold, Henszlmann 
Imre, Pulszky Károly) tudom ányosan megvizsgált és leírt. N em 
csak a nem zet gondolt reá, hanem talán a király is, hogy ha 
Rudolfot azzal ifjabb magyar királylyá koronáznák, Budapesten 
azonnal berendezhetnék a m agyar udvartartást, mely fényben bizo
nyára vetekednék a császárival. M agyarország idáig is épen annyi
val já rú lt az udvartartás költségeihez m int A usztria; hanem azért 
B udapesten is a császári udvarból kikölcsönzött osztrákok s nem 
magyar urak szolgáltak a királynak. E  m iatt U grón G ábor u tóbb  
a képviselőházban (1885 jan. 14. és 21.) fel is szólalt. T iltakozo tt
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az elJen, Hogy hg H ohenlohe császári főudvarm ester álljon a buda
pesti udvar élén, de a király személye körüli m iniszternek, báró 
O rczy Bélának, azon állítása ellen is, hogy «ő felsége a monarchia 
két államának közös fejedelme lévén, udvara és háztartása egy és 
ugyanaz». «Szent István koronájának fénye — úgym ond — mindig 
túl fogja ragyogni azon császári korona fényét, mely jóform án csak 
ma született, m ert alig nyolcvanéves.»

A zonban a budai királyi palotán még az országgyűlés m eg
nyitásakor is m indig az osztrák császári lobogó lengett, úgy hogy 
a szélsőbaloldali képviselők e m iatt ismételve tiltakoztak s el sem 
mentek az országgyűlést m egnyitó trónbeszéd  meghallgatására. 
Deák Ferenc már 1867 junius 26-án azzal akarta lecsillapítani az 
elégedetleneket, hogy a sárga-fekete az uralkodócsalád színe; a miben 
különben tévedett, m ert ez a szín a vörös-fehér, a mihez könnyű 
volna odavarrni a zöld szövetet. 1869 április 24-én, az országyűlés 
m egnyitásán s azóta m inden ünnepi alkalommal, épen Deák fel
szólalására, a családinak tek in te tt lobogó mellé a magyar és hor- 
vát lobogót is kitűzték. 1880-ban híre fu to tt, hogy a gödöllői 
kastélyról maga a király vétette volna le a fekete-sárga zászlót ; 
m ert úgym ond —- «családi szinét csak o tt kell kitenni, a hol
vendég; ő pedig itthon  van». Rendkívüli fénynyel fogadták ő t ez 
év júniusában a csehek és morvák, szeptem berben a galiciaiak és 
bukovinaiak, októberben  a sziléziaiak; de nem fényesebben, m int 
a m agyarok m ost a pécsi, egy esztendő múlva pedig a miskolci 
hadgyakorlatok alkalmával s m int a hogy különösen a trónörököst 
fogadták 1881 májusában. R udolf királyfi, 1880 április 9-dike óta 
a budapesti egyetem  tiszteletbeli bölcsészetdoktora, 1881 februárius 
9-én Egyiptom  és a Szentföld bejárására indúlt s útjáról, melyet 
csakhamar kétkötetes könyvben ír t  le, április 22-én té r t  vissza 
Bécsbe. M ájus 5-én már Salzburgban fogadta bájos m enyasszonyát 
s vele együ tt nyolcadikán Schönbrunnban a magyar országgyű
lés küldöttségét. K ijelentette, hogy felesége épen olyan jó  ma
gyar nő lesz, m int á milyen jó és hű m agyar ő m aga; és hogy
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Stefánia hercegnő már jól beszél magyarul. Harmadnap 10-én 
Becsben az Á goston-rendiek tem plom ában herceg Scw arzenberg 
Frigyes bíbornok, prágai hercegérsek eskette össze az ifjú párt, 
minek öröm ére a király aznap 191 elitéltnek kegyelm ezett meg 
és 22 újabb ösztöndíjat alap íto tt magyar és osztrák egyetemi hall
gatók számára. Az ifjú pár már május 18-án ellátogatott B uda
pestre, hol rendkívül lelkesen és fényesen fogadták. Stefánia más
nap b iztosíto tta  a főváros küldöttségét, hogy mély megindúlással 
jö tt  M agyarország fővárosába, mely annyi szent emléket nyújt lel
kének. H iszen ez volt dicsőűlt nagyatyja kedves lakóhelye s jó 
anyja édes szülőföldje, m elyet már zsenge korában szeretni tanúit 
tőle. Az ünnepeltetés ö t napig, május 23-áig ta r to tt  s az ifjú pá 
csak jun ius 8-án vonúlt be rendes lakóhelyére, Prágába. A  király 
május 24-én megilletődve m ondott köszönetét a magyar nem zet
nek, mely «hazafiúi helyes érzülettel fogta föl e szövetség kétszere
sen fontos nagy jelentőségét. Az isteni gondviselésbe vetett biza
lommal erősen hitte, hogy a m egkötött szent frigy nemcsak csa
ládjára nézve lesz az öröm  s boldogság kiapadhatatlan forrása, de 
a háza és a m onarchia népei közt fennálló százados benső kapcso
lat újabb örvendetes megszilárdítása következtében magyar koro
nája országaira is áldást és m egelégedést fog árasztani. «Junius 2-án, 
az országgyűlés befejezésekor, szintén hangoztatta, hogy — m int 
fia házassága alkalmával is bebizonyúlt — a magyar nem zetet a haza- 
szerete t és a koronához való hűség lelkesíti, a mi mind a kettőnek 
boldogságára és dicsőségére válik.

Pár nap múlva, junius 11-én, báró Schönfeld altábornagy 
helyett a vezérkar élére báró  Beck F rigyes altábornagyot állí
to tta , a ki 1867 óta m int katonai irodájának főnőké s 1874 
óta m int főszárnysegéde, A lbrech t főherceg m ellett különben 
is legfőbb katonai tanácsosa volt. 1881 julius 15-én szép sza
vakban búcsúzo tt el az uralkodó a horvát-szlavon végvidéki határ
őröktől, kiknek te rü le té t ezen a napon végképen bekebelezte 
az országba. A m int írta, világtörténelm i események (a törökök
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nozza, hogy régi óhajtásukhoz és a törvény rendelkezéseihez képest 
megadja nekik azokat az általános polgári jogokat, a melyeknek m in
den hű alattvalója örvend. A bekeblezés végrehajtását szept. 28-án 
ta r to tt  trónbeszédében ő maga tudatta  az országgyűléssel, a melyet

BECK FRIGYES BÁRÓ TÁBORSZERNAGY.

folytonos támadásai) bírták rá az ő őseit, hogy a déli határok őrzé
sét reájok bízzák. Köszöni, hogy hadi erényeik, lankadatlan éber- 
ségök, m érsékletük és ö rök lö tt áldozatkészségök következtében ezt 
a feladatot századokon át odaadással teljesítették. E z t azzal viszo-
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arra buzdíto tt, hogy Fium e érdekében újabb törvényeket hozzon. 
Később egy osztrák képviselő panaszkodott előtte, hogy Fiume 
versenye következtében Triest kereskedelme nagyon hanyatlik; 
mire a király azt felelte, hogy a m agyarokat nem lehet akadályozni 
kikötőjük fejlesztésében, m ert nagyon sokat áldoztak érte. M ajd 
emelkedik T riest is, ha az osztrák parlam ent tesz valamit az érde
kében. Alpesi szép tartom ányainak bejárása ( i8 8 i aug. 2 16.) után
Salzburg, V orarlberg és T iro l lakosait is m egdicsérte nagy szor
galm ukért, m unkásságukért s iránta tanúsíto tt szeretetökért. «Szere
te t és hűség — szólt — századok óta összeköti a monarchia min
den népét a vele egybeforrt uralkodóházzal s ez az érzelem, ha 
Isten is úgy akarja, tovább él nemzedékről nemzedékre.»

M ikor azonban az általános katonai kötelezettséget a meg
szállt tö rök  tartom ányokra is kiterjesztette , Bosznia és H ercego
vina, sőt, m ost már másodszor, Dalmáciának szomszédos déli része, 
a J^rivosije (Crivoscie) is föllázadt. Harmadfél hónapig a király 
naponkint hajnali félnégykor kelt és egész nap dolgozott, olvasta 
a csatatérről érkező táviratokat. E ste  tízkor feküdt le, de fontos 
táviratokkal még éjfélben is föl kellett ő t kelteni. A Krivosije leg
erősebb helyének, Dragaljnak bevételével (1882 márc. 10.) a láza
dás véget é rt s a király m ost erős korm ányt adott az új tartom á
nyoknak. Igazgatásukkal ugyanis J^állay Béni magyar államférfiút 
(1839 -1 9 0 3 .)  bízta meg, a kit junius 4-én közös pénzügym inisz
ternek nevezett ki. Választása m éltó férfiúra esett, m ert Kállay az 
elhanyagolt tartom ányokat húsz év alatt m eglepően felvirágoztatta. 
Kevéssel azután augusztus elsején T riest városa iparkiállitással 
ünnepelte meg a H absburgok uralma alá jutásának ötszázadik 
évfordulóját. A kiállítást szept. 8 — 17. közt a király is m egtekintette, 
pedig megérkezése elő tt való nap fedezték föl O berdank Vilmos 
összeesküvését, melynek célja az volt, hogy a királyt bombával 
megöljék, T riestet pedig O laszországhoz csatolják. Szept. 30-án 
Triestben így is felrobbant egy bomba, m ikor az ötszázados 
évfordulón a császár arcképének kivilágításakor a zenekar a G o tt
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erhaltet játszotta. Az olaszok pártját fogták O berdanknak, m ert az 
úgynevezett irredentistákhoz tartozo tt, kik azt akarták, hogy Olasz
országhoz csatoljanak minden földet, a hol, m int T riestben  is, 
olaszok laknak. Kegyelm et kért részére a nagy francia költő, Victor 
Hugo is, a ki arra em lékeztet : 1 _ cnc Józsefet, hogy kegyelm et 
kért ő a győztes Juareztől ö( scse, M iksa mexikói császár részére 
is. O berdankot azonban decítnber 20-án kivégezték. Feltűnést kel
te tt 1882 júniusában a 1°mbergi fölségáiulók pőre is, melyből 
kiviláglott, hogy egyesek az oroszok kezére akatfák ju ttatn i a 
legfontosabb galíciai várakat ;> magát Galiciát. Az 1882 év azon
ban ismét nagy hódolattal végződött: a legrégibb osztrák örökös 
tartom ányok dec. 27-én m egűlték annak az emlékezetét, hogy 
hatszáz év e lő tt H absburg R udolf újból odacsatolta őket a ném et
római birodalom hoz. A császár em lékeztette a hódoló bécsieket, 
hogy őseinek köszönhetik Becs mostani nagyságát, jelentőségét: s 
nagyon örül, hogy szere te tt szülővárosa virágzásának, fokozódó 
jólétének új korszakát ő nyithatta meg. Félesztendő múlva (1883 
jul. i 17.) bejárta S tájerországot és Karinthiát, melyeknek ősi 
családai m ost őelő tte  ú jíto tták  meg a H absburgoknak hat század 
elő tt te t t  hűségesküjöket. A hűség és szeretet ünnepe volt szeptem 
ber másodika is, mikor a király unokája, a trónörökös pár egyetlen 
gyermeke, Erzsébet főhercegnő született, majd a m ikor Bécs városa 
ünnepelte a töröktől való megszabadulása kétszázados évfordulóját. 
Ez alkalommal a császár nagyhatású beszéd kíséretében te tte  le 
a bécsi új városháza zárókövét s azonnal m egnyitotta az ottan 
rendezett történelm i kiállítást.

Ezalatt hazánkat különösen egy zendülés híre izgatta. Z ágráb
ban ugyanis 1884 aug. 16-án nagy lármával tép ték  le azokat a 
m agyar-horvát feliratú m agyar cím ereket, a miket a pénzügyigaz
gatóság előtte való nap függesztett ki. A nemzeti zászlót is több  
helyütt porba tiporták . A  király elnöklete alatt ta r to tt  kétnapos 
(aug. 21— 22.) m inisztertanács azonnal meghagyta a cím erek vissza
helyezését. M ikor gr. Pejachevich bán vonakodott és lem ondott,
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a király egyideig nem nevezett ki bánt, hanem felfüggesztette a 
rendes korm ányzatot s báró Ram berg lovassági tábornokot nevezte 
ki királyi biztosnak, a ki parancsát már szeptem ber 7-én teljesí
te tte . E  m iatt ok tóber 17-én a horvát országgyűlésen a Starcsevics- 
párti tú lzók tiszteletlen  hangú feliratot akartak intézni a királyhoz, 
s m egfenyegették, hogy oly mértékkel m érnek neki, m int ő mér 
nekik. A  többség azonban 20-án kimondta, hogy királyában a jog 
és igazság kiapadhatatlan forrását tiszteli s 24-én a Starcsevics- 
pártiakat, kiknek m űködését egy beszélgetés alkalmával a király 
gyalázatosnak bélyegezte, kizárta a tanácskozásból. «Ha ismerné 
a király népünk helyzetét — szólt erre Starcsevics Dávid 
egészen máskép jellemezné azokat az em bereket, kik a mostani 
állapotokat fentartják.» S m egmondta, hogy csak a szabad, füg
getlen H orvátország királyáért fog lelkesedni. A  király Budapesten 
nov. 13-án fogadta a horvát országgyűlés többségének m érsékelt
hangú feliratát; decem ber elején m egszüntette az ideiglenes álla
p o to t és g ró f Héderváry-Khuen K árolyt nevezte ki horvát bánnak. 
Félesztendő múlva a zágrábi nép egészen más okokból zavargóit. 
Tudatlan em berek azért akarták m egostrom olni o tt  a Ferenc József- 
egyetem et, m ert hírlelésök szerint «a császár» m egengedte a dok
toroknak, hogy (a bonctani in tézetben) évenkint nyolc em bert 
nyakazzanak le, de ezek «már 26-ot öltek le». Az egyetem pincéjé
ben levő naftát em bervérnek nézték.

A  király minden törekvést párto lt, melynek célja a babona es 
a tudatlanság kiirtása, a közm űveltség emelése, fejlesztése volt. 
A usztriában szép szavakban hangoztatta ezt 1884 szept. 20-án, 
midőn m egnyito tta  a híres alagúton átvezető arlbergi vasútat, «a föl
találó szellemi erő és a hazafias munka m űvét»; vagy okt. 11-én, 
m ikor le te tte  a bécsi egyetem  zárókövét. Ó hajto tta , hogy az ifjú
ság, mely o tt keresi, meg is találja a tudom ány forrását és hiva
tása, jövendő boldogsága elemeit. Jól esett szívének, hogy a valódi 
tudom ányok és erények haladásában egy boldog jövendő kezessé
gét ism erhette  föl. N álunk okt. 19-én azzal a kívánsággal te tte  le
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a budapesti E rzsébet-kórház zárókövét, hogy a sebesült harcosok 
ápolására szánt épület a béke jelképe legyen. A hazafias m unkát 
ünnepelte, m ikor az országos kiállítást Budapesten 1885 május 
2-án hat főherceg és sok külföldi követ és államférfiú jelenlétében 
m egnyitotta. «E mai napon — szólt hozzá fia, a trónörökös, 
m int a kiállítás védője — ú ju lt erőben egyesülnek Szent István 
koronájának minden országai egy békeünnepélyben, mely a bél
és külföld elő tt fényes látványát m utatja fel annak, mire emelkedett 
Afagyarország  viszonylag rövid idő alatt felséged bölcs, felvilágo
sult és odaadó kormányzata s a nem zet lelkesült hazafisága m el
lett.» «Azon magasztos ünnepély, mely bennünket újra e helyen 
egyesít felelt a király — méltán a legőszintébb örömmel tö lt
heti el keblünket; m ert egy oly mű felavatása áll előttünk, mely 
m int a szorgalom és becsületes munka, az anyagi és szellemi erő 
szülem énye, s az erre h ívato tt összes tényezők tevékeny, szakértő 
és hazafias közrem űködésének vívmánya, hívatva van a világ elő tt 
nemcsak magyar koronám országainak áldásos fejlődését feltárni, 
hanem egyszersmind fenhangon hirdetni, hogy ezen szép országok 
a m űvelt államok közt minden tekintetben m éltó helyet foglalnak 
el.» M á.n ap  a király fényes udvari estélyt ado tt a követek, főmél
tóságok és kiállítók számára. Harmadnap (május 4.) visszament 
Bécsbe, de családjával együ tt még többször e ljö tt, hogy szem ügyre 
vegye a kiállítást, melynek összesen három millió látogatója volt. 
A bezáró-ünnepen (nov. 4.) a trónörökös a kiállítás legjelentéke
nyebb sikerének azt tarto tta , hogy m egm utatta a Szent István 
koronájához tartozó  országok m űveltségének ifjú erejét. «Hazánk
nak szolgálunk — szó lt; azon hazának, melynek szent földjéhez 
a hűség és gyermeki szeretet legszívósabb kötelékei csatolnak ben
nünket.» M időn  beszédét a király és «im ádott hazánk» éltetésével 
végezte, Széchenyi Pál m iniszter könyezve csókolt kezet az ifjúnak, 
a kinek fején e pillanatban Szent István koronáját vélte látni. 
N ovem ber 6-án a király is köszönetét m ondott fiának, a nemzet 
rem ényének és büszkeségének. E lénk örömmel és elégtétellel szem
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lélte a terem tő  szellemi erő és fáradhatatlan munka fényes alkotá
sát, a kiállítást. Ö röm e annál nagyobb volt, m ert ez a munka az 
ő fia védnöksége alatt állott. M egindúltan  m ondott neki köszönetét 
decem ber elsején is, a m ikor R udolf bem utatta  neki «Az osztrák
magyar monarchia Írásban és képben« című nagy (21 kötetes) vál
lalata első füzetét Jókai M ó r magyar és Weilen József osztrák 
szerkesztővel együtt. Az uralkodó meghatva fejezte ki öröm ét, 
hogy ily valódi hazafias munka a monarchia valamennyi szellemi 
erejének közreműködésével készü l; kívánta, hogy hű kitartással, 
hű munkássággal szépen befejezhessék az egészet. A  királyfi kezet 
csókolt atyjának és karácsonykor új könyve első füzeteivel kedves
kedett édes anyjának is. Kis leánya, E rzsébet, m ost kezdett ma
gyarul gagyogni s első szavainak kedves fonákságaival pár hét 
múlva már jókedvre deríte tte  nagyatyját.

A  tavasz egy részét (1886 ápr. 27. — május 19.) a király és 
családja B udapesten tö ltö tte . M o st május 2-án tö rté n t először, 
hogy a király egy jeles magyar álJamférfiúnak és tudósnak, Pauler 
Tivadar igazságügym iniszternek végső tisztességén személyesen 
megjelent ősz főhadsegédével, báró M ondel Frigyessel, a kit szin
tén még azon év végén kellett kikísérnie az örök nyugalom helyére. 
Alig u tazo tt el a király B udapestről, olyan vihar kerekedett, a 
melyet csak három hónap múlva csillapíthatott le. M ájus 21-én 
ugyanis Janszky Lajos tábornok a budai tem etőben tisztjeivel 
együ tt m egkoszorúzta a Budavár védelmében elesett Hentzi sírját, 
d icsőítette küzdelm ét s a tiszteknek őt ajánlotta m intaképül. E  m iatt 
Janszky másnap macskazenét k apo tt; eljárását a képviselőházban 
T isza m iniszterelnök is tapintatlannak, helytelennek m ondta s biz
tosíto tta  a nem zetet, hogy legfelsőbb helyen a nem zet önérzetének 
m egsértését nem helyeslik. A lbrecht főherceg azonban május 25-én 
Sarajevóban a tisztikar lakomáján a hadsereget császári osztrák 
hadseregnek nevezte, g ró f Belcredi pedig 28-án az osztrák urak- 
házában szintén m int ilyet dicsőítette. T isza Kálmán már junius 
2-án figyelm eztette a királyt e két beszéd rossz hatására. Budapesten
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az ügy csakugyan utcai zavargásokra vezetett, a melyek fokozód
tak, m ikor a király jun ius 7-én m egdicsérte A lbrecht főherceg tábo r
nagyot, hogy «a hadsereg rég  kipróbált hagyományainak szellemé
ben» működik. A katonaság jun ius 10-én 710 tü n te tő t elfogott s 
véget ve te tt az utcai zavargásnak; azonban Janszky előléptetése és 
a népszerű báró Edelsheim -G yulay L ipót budai hadtestparancsnok 
nyugalom ba küldése újabb izgatottságot keltett. A ugusztus elején 
a fővárosban és a vidéken több népgyűlés élesen kifakadt a nem
zeti szellem megbántása és a katonai gőg m iatt, m ire Tisza Kál
mán m egint egyenesen a királyt kérte  meg a kedélyek lecsillapí
tására. A király augusztus 7-én m egelőzte kívánságát. T iszához 
in tézett kéziratában hangoztatta, hogy «a közös hadsereg szelleme 
nem más és nem is szabad, hogy más legyen, m int a legfőbb 
hadúré; a mi épen legbiztosabb kezességet nyújt az iránt, hogy 
e szellemet ezután sem uralhatja más érzelem, m int versenyző 
törekvés a kötelesség hű teljesítésében». Kötelességéhez képest a 
hadseregnek a törvényeket s a törvényesen fennálló alkotmányos 
intézm ényeket is oltalmaznia kell. Tehát csak szándékos nemtudás 
vagy nem tiszta okok vezethetnének olyan föltevésre, hogy a had
sereget a valódi hazafiassággal, az ország törvényeivel és az alkot
mánynyal ellentétbe helyezzék. Ez a nyilatkozat augusztus ii-é n  
e len t meg s országszerte m egnyugvást keltett.

M ikor augusztus 15-én a főváros Budavár visszavételének 
kétszázados évfordúlóját a történelm i kiállítás megnyitásával kezdte 
ünnepelni, Tisza Kálmán m indenkit arra a tanulságra figyelm eztetett, 
a leghatalmasabb ellenséggel szemben is minő diadalokat vívhat ki 
a hadsereg vitézsége, ha a nem zet lelkesedése támogatja. S hozzá
te tte , hogy bárm ikor lenne rá szükség, a hadseieg és a nemzet 
lelkes összeműködésével fog találkozni mindenki, a ki a trónt és a 
hazát fenyegetni merné. A ug. 29-én a király is lejö tt az ünnep
ségekre; másnap a Ferenc József-lovaskaszárnya zárókövének elhelye
zésekor m egdicsérte a fővárost, mely újabb hazafias áldozatot hozott 
a katonaságnak; harm adnap (szept. 1.) m egjelent azon a díszűlésen,
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m elyet a főváros és a Történelm i Társulat a törököktől való szaba
dulás emlékére tarto tt. «Ős Buda ormain — szólt elnöki m egnyitójá
ban Ráth Károly főpolgárm ester — újra o tt díszeleg a királyi lak, 
szerete tt apostoli királyunk székhelye. A legújabb kor m onum en
tális alkotásai, a nagy haladás, mely nem zetünk szellemi és anyagi 
művelődése terén  szem ünk láttára megy végbe és a tö rhetetlen  
hűségű magyar nép legfőbb vágyai dicsőségesen országló I. Ferenc 
József szerete tt királyunk ő felsége drága nevéhez vannak fűzve 
örökre. A király és a nem zet boldog egyetértése hozott áldást a 
honra és a hazára; ezen egyetértés legbiztosabb záloga jólétünknek 
és jövőnknek.» O k tóber 30-án résztvett a király Simor János herceg
prímás ötvenéves papi ünnepén is. A hogy a káptalan kü ldö tt
ségének m ondta «mindig meleg szerete tet érze tt a magyar kath. 
egyház prímásának székhelye, az ősi Esztergom  iránt, melyet az 
ő első apostoli elődjének, Szent Istvánnak dicsőséges emléke szentel 
meg.» Novem ber elején a magyar képzőművészeti társaság huszonöt
éves fennállásakor rendezett kiállításon lelkesítette a m agyar művé
szeket, kiknek munkásságát m indenkor figyelemmel kísérte s a 
műcsarnok m egtekintését sohasem m ulasztotta el.

1887-ben születése napján a tudom ányok és művészetek m ű
velőinek 1835 óta osztogato tt aranyérem helyett új aranyérm et 
veretett, melynek egyik oldalán a király arcképe van, s a másikon 
ez a fe lira t: Pro litteris et artibus (a tudom ányokért és művé
szetekért). E z t a rendjelet csak néhány magyar író és művész 
(pl. Jókai, Beöthy Zsolt, Benczúr) kapta m eg; máskülönben a 
király bőkezűen osztogatta az érdem rendeket, címereket, nemes
séget és kitüntetéseket. Pl. 1867-től 1900 végéig összesen 658 
családnak adott m agyar nem ességet; 1884-ig 135 em bert te tt
kegyelmessé (excellentiás) ú rrá ; a királyi tanácsosok számát nagyra 
növelte. Rendjeleket, m int a bécsi híres rendjelpör is (1879. jún. 
26 28.) m utatta, érdem etlenek is szerezhettek. M ivel azonban
a király csak érdem eseket akart k itün tetn i, még azon évben 
(1884. júl. 18.) m egszüntette  azt a jogot, hogy a Szent István-,
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Lipót- és vaskoronarend lovagjai báróságot, grófságot, vagy titkos 
tanácsosi m éltóságot kereshessenek. A király i 885. április 25-én 
szentesítette  a főrendiház szervezetét m ódosító (188^ : Vll.) tö r
vényt, mely azt az új jogot adta neki, hogy érdemes férfiakat a 
főrendiház tagjaivá nevezhessen k i; s az első harm incat jún. 21-én 
ki is nevezte. Az új törvény értelm ében sok történeti nevű főúr 
m aradt ki a felsőházból, de érdem eik alapján gazdák, iparosok, 
kereskedők is főrendek lehettek. A király term észetesnek tarto tta  a 
családnevek m egm agyarosítását s vele a m agyarosodást is. N yitrán 
1887. szept. 4-én nem titkolta  m egütődését, hogy Rozgonyi, 
Szögyéni nevű földmívesek eltótosodtak s még magyarúl sem tudnak.

Két állama elhunyt nagyjainak is megadta az illő tiszteletet. 
1886. szept 24-én jelen volt Bécsben a lissai hős legethoff Vilmos 
altengernagy és 1887. szept. 29-én Budapesten Deák Ferenc szobrá
nak leleplezésén. Ez alkalommal ta r to tt beszédében Tisza Kálmán 
arra em lékeztette, hogy azok a könyek, a melyeket a királyné 
hu lla to tt Deák halotti koszorújára, ma is a nemzet legdrágább 
kincsei közé tartoznak. A királynak m ost megint sok könyet kellett 
fölszárítnia. 1887. május elsején leégett Torockó, 6-án Eperjes és 
N agykároly s azután még több más helység. A képviselőház már 
május 9-én m egéljenezte a királyt, m ert, ahogy Tisza miniszter- 
elnök jelen tette , 0annak a kegyéből, kihez ily esetben sohasem 
folyamodhatni hiában», Torockó és E perjes azonnal segítséget 
kaptak. Júniusban viszont az árvizek okoztak nagy károkat az 
alföldön. A király kívánatára az uralkodóház tagja is közöltek emlék
m ondatokat vagy rajzokat a kárvallottak javára kiadott Segítség
albumban, melynek szerkesztője, Jókai, 1888. febr. 20-án azt jelent
hette  neki, hogy egy forintjával 70.000 példány kelt el. Igen sok 
példányban vették a trónörökös könyvét is, melynek első kötete 
m egjelenésekor a királyfi B udapesten 1888. febr. 12-én m egvendé
gelte m unkatársait. Poharat emelt egészségökre és arra, hogy 
sikerüljön az a vállalat, melyet «im ádott hazánk hírnevének és 
dicsőítésének» szen te lt; s é lte tte  a királyt, ki védője minden hazafiúi
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működésnek. A  trónörököspár ezen a télen m egjelent az Erdély- 
részi M agyar Közművelődési Egyesület (E M K E ) bálján, gr. Károlyi 
István ebédjén, a nemzeti kaszinó táncm ulatságán; viszont a király 
«édes kis magyar leánya», a viruló hajadonná serdűlt M ária Valéria 
is bált adott az arisztokrata ifjak számára, vagy zeneestélyt ren 
dezett, a melyen az ifjú gróf Teleki László cim balm ozott. A  budai 
várnak nem volt M átyás király óta olyan farsangja, m int az 
1888. esztendőben : a magyar királyfi magyar írókkal, művészekkel 
együ tt ivo tt a hazáért, a k irá lyért; s a magyar főurak viszonoz
hatták az udvar vendéglátását, többen  közülök barátságot köthettek  
M agyar- és Angolország jövendő királyaival. S a költő szavai 
sz e rin t:

«Szép lenni királynak; hát magyar királynak, 
Kit királynak termett  jobbágyok szolgálnak!»

'4
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A három  császár barátsága. Az orosz h áború  veszedelm e. ]. V ilm os halála. M ária  T eréz ia  
bécsi szobra. A W ach t am R hein B ecsben. T isz a  és a párisi kiállítás. A király és S tross- 
m ayer püspök. A felixdorfi tüzérségi gyakorlat. H árom  ném et császár egy évben. A véd
erő-tö rvény  m egvitatása. Utcai zavargások. R udolf királyfi váratlan halála. A király a m agya

rokhoz. (1884— 1889)

Királyunk a ném et császárral és az orosz cárral 1884. szept. 
15— 17-én Szkjernyevicében, a cárral külön 1885. aug. 24 26-án
Kremsierben s a német császárral, m int valódi jó barát, Gasteinban 
és Ischlben (1887-ig két évtizeden át évenkint) találkozott. Ilyenkor, 
többnyire külügym inisztereik is velők lévén, a fontosabb európai 
kérdéseket is m egbeszélték s többnyire közös eljárásban állapodtak 
meg, hogy a békét biztosíthassák. De mindenki háborútól félt, 
mikor a bolgárok ismételve elűzvén fejedelmöket, a derék B atten
berg Sándor herceget, 1886. dec. 7 —14-én Ferenc József elé járultak 
egy küldöttséggel, hogy családjából adjon nekik fejedelmet. Az ural
kodó nem fogadta a küldöttséget, de tud tára  adta, hogy a fejedelem
választás Bolgárország dolga s hogy neki nincs kifogása Koburg- 
Koháry Ferdinánd herceg megválasztása ellen. A herceg a népszerű 
honvédfőparancsnok, József főherceg sógora s az első számú honvéd- 
huszár-ezred főhadnagya volt. Az oroszok orosz herceget akartak 
látni a bolgár trónon, de a bolgárok 1887. jún. 25-én csakugyan 
Ferdinándot választották meg, ki aug. 14-én föl is esküdött az 
alkotmányra. A király 1886 nyarán az orosz határ közelében, 
Galíciában, 1887-ben pedig M orvaországban, majd N yitra, Csák
tornya, Déva, Kolozsvár és Terebes vidékein, tehát hazánknak öt 
véghelyén vett részt a hadgyakorlatokban; N yitrán  1852 óta először 
táborozo tt együ tt közkatonáival. Terebesen ugyan szept. 11-én 
felköszöntötte 111. Sándor cárt a nevenapján, de a cár úgy hitte, 
hogy nemcsak az áldomás, hanem a hadikészűlődés is neki szól.



A király okt. 27-én a delegációkat valóban figyelm eztette, hogy 
E urópa mostani bizonytalan helyzetében hadseregünket egy más 
hadseregnek sem szabad felülmúlnia. A  hadsereg újrafegyverzését 
már elkezdették s jövőben még nagyobb áldozatokat kell hozniok. 
A  magyar országgyűlésben erre G rünw ald Béla nov. 18-án meg
mondta, hogy A usztria m indaddig gyönge és törékeny, míg M agyar- 
ország erejét igénybe nem veszi, hatalm át arra nem alapítja s 
magyar katonai akadémia fölállításáról nem gondoskodik. 1888. 
febr. 3-án a budapesti, bécsi és berlini hivatalos lapok egyszerre 
te tték  közé az A usztria-M agyarország és N ém etország közt még 
1879. ok tóber 7-én k ö tö tt szövetség oklevelét, a melyről idáig 
senki sem tu d o tt bizonyosat. A  m eglepetés tehát annál nagyobb 
volt, m ert kitűnt, hogy a két nagyhatalom már akkor szövetkezett 
a m ost fenyegetőző O roszország ellen. Bismarck a ném et birodalmi 
gyűlésen 1888. febr. 6-án megm ondta, hogy volt idő, m ikor a 
háború csak a három császár személyes barátsága következtében 
maradt el. Ném etországnak az O rosz- és Franciaország felől fenye
gető veszedelmek ellen A usztria-M agyarország a term észetes szövet
ségese; N ém etország különben egymaga is egy millió jó katonát 
állíthat minden határvonalára és az Istenen kívül nem fél senkitől 
sem. M árcius 10-én azonban a magyar képviselőház elnöke, Péchy 
Tamás, felállva jelen tette  be, hogy «tegnap m eghalt legkegyelmesebb 
urunk, szere te tt királyunk ő felsége belső barátja, az osztrák
magyar monarchia szövetségese, 7 . Vilmos ném et császár». A felső
házban b. Vay M iklós elnök hozzátette, hogy a császár nemcsak 
szövetségese, hanem «legbelsőbb barátja is volt felséges urunknak, 
szere te tt királyunknak». Belső személyes barátsága jeléül a király 
már 14-én meghagyta, hogy a 34. számú magyar gyalogezred örök 
időkre 1. Vilmos császár nevét viselje, a 10. huszárezred tu lajdo
nosává pedig az új császárt, 111. Frigyest nevezte ki. A berlini 
tem etésen, m int sok más alkalommal, Rudolf trónörökös képviselte, 
de aznap porosz gránátos ezrede egyenruhájában a király is 
m egjelent a bécsi ’ ev. tem plom ban ta r to tt  gyász-istentiszteleten.

A KATONAI SZELLEM ERŐSÖDÉSE. 2 1 3
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Bismarck hg. a részvétért köszönetét m ondott a magyar ország
gyűlés mindkét házának, Kálnoky külügym inisztert pedig biztosí
to tta, hogy «erősek a barátság kötelékei, melyek a két birodalom 
népeit összekötik és eltéphetetlenek, m ert az íro tt szerződésnél 
nagyobb dolgon, tudniillik a népek érdekei, hagyományai és érzelmei 
azonosságának rend íthetetlen  alapján nyugosznak».

Ily nyilatkozatok után az O roszország felől érkező háborús 
hírek csöndesebbek lettek, a készülődések azonban egyre tartottak. 
M árcius 18-án a király, hogy jelét adja a gyalogság, m int serege 
főfegyverneme iránt tanúsíto tt kiváló gondoskodásának, szervezte 
a gyalogság főfelügyelőségét s erre a m éltóságra saját fiát, J^udolf 
főherceg altábornagyot nevezte ki. M ájus 13-án a király Bécsben 
az egész uralkodóház jelenlétében lep leztette  le M ária Terézia 
szobrát, melynek felállítását 1875. május 19-én rendelte  el. Ahogy 
m ondta, ez a szobor A usztria és M agyarország történetéből «egy 
fénynyel és dicsőséggel teljes korszakra láthatóan és maradandóan 
emlékezteti a mostaniakat és az utódokat». H ogy tehát «ezt a 
szent napot, mely ünnepe egész hadseregének, örökre emlékeze
tessé tegye és hogy őseinek s a haza legkitűnőbb vezéreinek, 
hadi férfi ainak em lékezete a hadseregben ébren és tiszteletben 
maradjon», elrendelte, hogy a 32. magyar gyalogezred örökre 
M ária Terézia nevét viselje, másokat pedig II. József császárról, 
II. Lipót, I. Ferenc és Ferdínánd császárokról és királyokról, 
Nádasdy és Hadik grófokról s más vezérekről nevezzenek el. Este 
azonban Schönerer osztrák képviselő példájára a bécsiek egy része 
a ném et birodalom  m ellett tü n te te tt. M ária Terézia szobra s a 
hadügym iniszter palotája elő tt a ném etek harci riadóját, a Wacht 
am R heint énekelték s N ém etországot és Bismarckot éltették. 
Az uralkodó másnap Taaffe osztrák m iniszter elő tt m egbotránko
zással szólt a hazafiatlan tün tetésrő l, melyről maga a trónörökös 
te t t  neki jelen tést ; s haragosan jegyezte meg, hogy székvárosában 
ezentúl nem tű r  meg hasonló kihágásokat,

M ájus 26-án viszont Tisza Kálmánnak a képviselőházban egy
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kérdésre ado tt válasza keltett, kivált a franciáknál, izgatottságot, 
m ert határozottan kijelentette, hogy M agyarország nem vesz részt 
hivatalosan a párisi kiállításon, m elyet a franciák a nagy forradalom 
századik évfordulóján rendeznek. Pedig 1876. június 11-én maga 
Ferenc József lelkesen üdvözölte az Északam erikai-Egyesűlt-Á llam ok 
köztársaságát függetlensége kimondásának (1776. julius 4.) «oly 
nagyon örvendetes» évszázados ünnepén. Tisza m iniszterelnök az 
elmaradás okául azt a lehetőséget adta, hogy a háborús hírek 
izgalmai közt a párisiak letéphetik  a magyar zászlókat és cím ereket 
s kárt tehetnek a magyar kiállítók vagyonában. M ájus 29-én szavait 
enyh íte tte  s május 31-én a francia képviselőházban G oblet külügy
m iniszter is tiltakozott föltevései ellen, a magyarok pedig több 
ezeren keresték föl a kiállítást, hol a franciák valósággal ünnepelték 
őket. A magyar zászlók o tt nagy tiszteletben álltak, míg itthon 
nem m indenütt részesültek a köteles tiszteletben. Például a pozsonyi 
ifjúság már május 28-án tü n te te tt  b. C atty  táborszernagy ellen, 
ki a trencséni kaszárnyáról a magyar zászlót e ltáv o lítta tta ; és 
Zágrábban június 10-én a trónörököspár látogatásakor a hatóság 
a magyar zászlót csak úgy akarta kitűzni, ha «a többi korona
tartom ány» zászlait is kitűzik. Pedig a pozsegai hadgyakorlatok 
alkalmával a király már 1885. szept. 16-án m egintette a bródi 
polgárm estert, hogy örömmel látja ugyan háza (fekete-sárga) színeit 
m int díszítéseket, de a törvényes államjogj viszonynak is kifeje
zésre kell jutnia és magyar zászlókat ’is kell alkalmazni. M aga a 
trónörökös m ost H orvátországot és Zágrábot Szent István koronája 
gyöngyeinek nevezte, melyeket elválaszthatatlanúl egybefűznek a 
dicsőséges m últ és a közös érdekek széttéphetetlen  kötelékei.

Katonai szem leútjában a trónörökös Boszniát és H ercegovinát 
meglátogatván, fia jelentéseiből a király örömmel értesült, hogy 
Kállay közös pénzügym iniszter m egvalósította az ő alapgondolatát. 
A két tartom ányban rendezte  az állami életet, előm ozdította a 
békés szellemi és anyagi fejlődést, k ibékítette a különböző érde
keket s mindenki irán t és minden téren egyenlő jóakarattal egyen
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gette  azt az alapot, melyen az egész népség jó lé té t és elégűltségét 
tartósan biztosíthatja. E zért tehát július 22-én elösm erését fejezte 
ki Kállay iránt. Azonban majdnem ugyanakkor vesztette el a király 
kegyét b. J^uhn Ferenc táborszernagy, ki 1868 -74. közt nagy 
érdem eket szerzett a hadsereg újjászervezése körűi, de mint grazi 
hadparancsnok inkább a tudom ányoknak élt és megjegyzéseket te tt 
az uralkodóház egyes tagjaira, kik az Oroszországgal való háború t 
ellenzik, a trónörökössel pedig a m arburgi hadiszemlén nyíltan 
összekoccant. A  király ötvenéves katonai szolgálatai után 1888. 
július 16-án üdvözölte, de egyúttal nyugalmazta ő t ;  azonban a 
stájerországi 111. hadtest tisztikara 24-én a grazi búcsúlakomán oly 
lelkesen tü n te te tt  m ellette, hogy ezt a király személyes sértésnek 
vette  s ennek következtében el sem m ent a grazi hadgyakorlatokra. 
Szeptem ber elsején fiával a cseh és szept. 1 2-én a walesi herceggel 
a horvátországi (belovári és pozsegai) hadgyakorlatokra jndúlt. 
Am ott, Budweisban, nemcsak szem tanúja volt a roppan t árvíznek, 
hanem ő maga vezette a m entés m unkáját és vigasztalta, segítette 
a szerencsétleneket. E m itt különösen a horvát honvédséget dicsérte 
meg, de m egérdem elt leckében részesítette  azokat a horvátokat, 
kik a határokon túl keresték boldogúlásukat. Az oroszok ugyanis 
ez év julius 27-én Kievben keszténységök kilencszázados évfordúló- 

ünnepelvén, Strossmayer József G yörgy  diakovári püspök az 
oroszok dicsőségéért rajongó táviratot kü ldö tt Kievbe s Istenhez 
fohászkodott, hogy az oroszok teljesíthessék világraszóló feladatai
kat. A kkor még nem lehetett tudni, nem lesz-e háborúnk O rosz
országgal ; de egy kath. papnak különben sem volt keresni valója 
a görögkeletiek kievi ünnepén. A király tehát szept. 12-én Pozse- 
gában m egdorgálta a főpapot, ki alattvaló létére ilyen nyilatkozatot 
te tt. «Püspök, — végezte beszédét — ön nem volt magánál, mikor 
ezt a lépést te tte  az állam és az egyház ellen». Strossmayer két 
más horvát püspökkel együtt azonnal e lu tazott s Kőrösön, hol 
fáklyászenével tisztelték meg, még az este azzal m entegetődzött, 
hogy «az Isten iránt való szerete tet és a beléhelyezett bizalmat mindig
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az ő felsége, legkegyelmesebb királyunk fölkent személye és a 
fenséges uralkodóház iránt való szeretette] és hűséggel, valamint 
népe és hazája soha nem szűnő szeretetével egyesítette». Tisza
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minisztereJnök azonban szept. 17-én Pápán megjegyezte, hogy 
«a m egérdem elt horvátországi hideg zuhany forrása ama jó szív, 
m elyet mindig hazánk érdeke és a z  alkotmány szentsége vezérel.» 
Kétszeres lelkesedést kelte tt tehát, m ikor szept. 28. a walesi herceg 
a király pozsegai vendége, a 1 2. magyar huszárezred új tulajdonosa, 
a tisztikar miskolci lakomáján ezekkel a m agyar szavakkal végezte 
áldom ását: «Koccintsunk ő felsége egészségére: éljen».

M ásnap annál nagyobb m egdöbbenést keltett az a hír, hogy 
a felixdorfi tüzérségi gyakorlaton a királyt egy ágyúgolyó majdnem 
megölte. M egm enekülése öröm ére az esztergom iak azonnal kivilá
gíto tták  városukat. A király ezt m egköszönte, de megjegyezte, 
hogy élete nem forgo tt veszedelemben.

A németek azonban ugyanazon esztendőben második császá
rukat is elvesztették: 111. F rigyes 99 napi uralkodás és haldoklás 
után junius 15-én e lhunyt s trónjára fia, II. Vilmos lépett. Ő is 
hű szövetségese m aradt a királynak, a ki ő t október 3 - 4 .  napjain 
Bécsben rendkívül szívesen fogadta; a h o g y  maga m ondta: «ama 
szívélyes, hű és felbonthatatlan barátság és szövetség érzelmeivel, 
mely őket népeik javára egyesíti». Az ifjú császár is megfogadta, 
hogy nagyatyja szent hagyományait teljesíti, kipróbált és tö rh e 
tetlen  barátságát megőrzi. A király pedig a porosz és német 
hadsereget minden katonai erény fénylő példája gyanánt dicsőítette.

Két nappal azután, hogy a császár negyvenéves uralkodása 
ünnepén az osztrákok ezúttal a magyarok hozzájárúlása nél
kül — 8,849.000 forin to t adtak jóságos célokra, decem ber 
4-én a véderő-bizottság befejezte a véderőtörvény módosításáról 
szóló javaslat tárgyalását, mely idáig is sok izgalmat okozott. 
Hiszen decem ber 7-én b. W elserheim osztrák honvédelmi m iniszter 
az osztrák képviselőházban kijelentette, hogy a legfőbb hadúr 
kívánsága szeiint a hadseregben a kölcsönös m egértés közege 
gyanánt a német nyelvnek kell szolgálnia. A  legnagyobb aggodal
mat mégis a 14. §. okozta, mely szerint az újoncokat ezentúl 
nem tíz esztendőre, hanem bizonytalan időre ajánlották volna m eg;
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s a 25. §., mely az önkénteseket a németnyelvű tartalékostiszti 
vizsgálat sikertelensége esetében második évi szolgálatra köte
lezné. Amaz az alkotm ányt, emez a nemzeti érzést sérte tte . Az 
J889 januárius 10-én m egkezdett vitatkozás napról-napra szenve
délyesebb lett. 24-én' E ötvös Károly azt mondta, hogy ez az
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ország addig lesz az uralkodóház támasza, míg magyar lesz. 
M ásnap gr. Károlyi István megjegyezte, hogy nem talál abban 
hűséget az uralkodóház iránt, ha az alkotmány foszlányait dara- 
bonkint odateszik a trón  zsám olyára; 28-án pedig gr. Apponyi 
A lbert nem nyugodott meg a m iniszterelnöknek abban a b iztosí
tásában, hogy a király a 14. §-t csak alkotmányos értelem ben 
magyarázza. crA legjobb királyok is halandók — szólt — és föltéve, 
de meg nem engedve, hogy ez a nyilatkozat az uralkodóra bár
mely kötelezettséget rójjon, tisztán és kizárólag a jelenlegi ural
kodóra róná az t; m ert az uralkodó u tódait kötelezik annak 
törvényhozói cselekvényei, vagyis a törvények, m elyeket az ural
kodó szen tesíte tt; kormányzati tényei azonban nem». Az ifjúság 
27-e ó ta  egyre hevesebben tü n te te tt az érdekeit s magyarságát 
sértő  javaslat ellen, a képviselőház azonban 29-én általánosságban 
megszavazta azt. M ásnap este már mindenki vérontástól, forrada
lomtól ta r to tt, m ert a nép roppan t töm egben gyülekezett, mikor 
egyszerre szétoszlott a nélkül, hogy a katonaságra, rendőrségre 
u jjat emelt volna.

E zt a csodálatos változást az a hír okozta, hogy T\udolf 
királyfi a meyerlingi vadászaton hirtelen meghalt. Az első hirek 
szerint m egölték; a későbbi táviratok öngyilkosságot, vagy szív- 
szélhűdést emlegettek. A király egészen váratlanul vesztette el 
egyetlen fiát, a nem zet pedig a maga legszebb rem énységét. M ert 
Rudolfból mindenki nagy és igazi magyar királyt jósolt. De bár
m ennyire m egrendítette  a m agyarokat Rudolf halála, már az első 
pillanatban mindenki a királyra gondolt. H iszen olyan lelki ráz- 
kódtatáson kellett átesnie, m int az első királynak, Szent Istvánnak, 
m ikor m egtudta, hogy egyetlen fiát, Szent Imre herceget, vadá
szaton vadkan ölte meg. R udolf elhunyta h írét 30-án d. e. 11 
órakor gróf Hoyos József vitte meg Bécsbe gróf Bombelles 
főudvarm esternek, ki azt előbb br. Nopcsa Ferenccel, a királyné 
főudvarm esterével s azután vele együ tt magával a királynéval 
közölte. E rzsébet királyné leküzdte re ttenetes fájdalmát s maga
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m ent a királyhoz, kit ebben a percben Istenen kívül csak ő 
vigasztalhatott meg. «Hogy mit köszönhetek én e nehéz napokban 
forrón szerete tt hitve
semnek -m o n d ta  u tóbb 
Ferenc József; bogy 
mily nagy támaszom volt 
ő nekem ; azt ecsetelni 
és eléggé híven kifejezni 
nem tudom . Nem adha
tok elég hálát az égnek, 
hogy ily élettárssal aján
dékozott meg.» «Elveszí
tettem  minden rem énye
met és hitem et, am elyet 
fiam jövőjébe vetettem  -  
szólt másnap Tisza Kál
mánhoz. - Nem  m aradt 
egyebem, mint a köte- 
lességérzet, melyhez hű 
maradok mindaddig, míg 
öreg csontjaim kibírják.
E rre ön és népeim biz
ton számíthatnak.» Az
nap a nemzeti gyász jeléül 
a magyar országgyűlés
nek mind a két háza el
napolta üléseit. Péchy 
Tamás elnök meghatóan 
kérte az Istent, gyógyítsa 
meg szeretett hazánk tö rt 
rem ényeit. S pár órával halála e lő tt Szögyény. M arich Lászlóhoz 
írt magyar levelében 4maga .Rudolf azt kívánta: «Isten áldja meg 
imádott hazánkat!» F ebruárius 5-én helyezték örök -nyugalomra

RUDOLF T RÓ N Ö RÖ K Ö S.
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Becsben Rudolfot, a kapucinusok sírboltjának i 13-ik H absburgját. 
A  király alig tu d o tt megválni koporsójától s egymagában, zokogva 
vett tőle búcsút.

ft Bensőm ben megrendülve, alázatossággal hajlok meg az isteni 
gondviselés ki nem fürkészhető határozata e lő tt — szólt másnap, 
népeihez in tézett kiáltványában. — Népeimm el a M indenhatóhoz 
könyörgök: A djon erőt, hogy uralkodói kötelmeimnek lelkiösme- 
re tes  teljesítésében ne lankadjak, hanem követve ugyanazt az 
irányt, melynek változatlan m egtartása ezentúl is a jövőre b izto 
sítva van, a közjó s a béke áldásainak m egőrzésére irányzott 
folytonos törekvésben bátran és teljes bizalommal kitartsak . . . 
H ű népeimmel egyetem ben fohászkodom az Isten kegyelmes 
segedelm éért a további együttm űködéshez : egyesült erővel a haza 
üdvére !»



XIV.

A KÖTELESSÉG TELJESÍTÉSE.

A v e d c iő-javaslnt elfogadása. A király m unkássága. Jl. Vilmos császár cs N asz’r-E d e  in 
sah  látogatása. A fekete-sárga zászló. K ossuth állam polgársága. T isza  Kálmán bukása. Gr. 
A ndrássy  G yula halála. A véderő  teljessége. Új katonai érdem rend , -únos Salvator főher
ceg  lem ondása.. Az id ő seb b  és az ifjabb trónörökös. Az első H absburg-lakodalom  B uda

pesten. A király életm ódja. Vallásossága. (18S9 1891.)

A királyi pár JWária Valéria (karácsony óta Salvator Ferenc 
főherceg menyasszonya) kíséretében, R udolf tem etése után alig 
egy héttel, febr. i i-é n  érkezett B udapestre s némi megszakítással 
o tt  maradt április 13-ig- A király 13-án az országgyűlés kü ldö tt
ségeit biztosíto tta , hogy Isten segítségével nem fog lankadni köte
lességei teljesítésében. M ivel azonban 11-én az utcai tüntetések 
újra kezdődtek, egyenesen fölhívta a képviseiőházat, hogy ezekben 
a válságos időkben a helyzet követelményeinek megfelelő bölcs és 
higgadt felfogással támogassa szándékait és kormányát, melyben 
teljesen bízik. Szavai annál nagyobb feltűnést keltettek, mivel 
épen egy hete fogadta meg, hogy jövőre is hadseregének szenteli 
teljes szeleteiét és gondoskodását. M ásnap tehát, m ikor a képviselő
házban megkezdték a véderő-törvényjavaslat részletes tárgyalását, 
U grón G ábor szemére vetette a kormánynak, hogy a mélységes 
gyász napjaiban a királyt belevonja a pártok küzdelmeibe. 
A m iniszterelnök azonban felvilágosította, hogy a képviselőház kül
döttségének adott királyi válasz szövegét ezúttal nem a m iniszté
rium  állapította meg.

A vihar ú jra k itö rt februárius 26-án, amely naptól fogva a 
javaslat tárgyalása közben a szónokok teljes 22 napon át (márc.
26-jg) vitatkoztak arról, az 1867. évi XII. törvénycikk értelm ében 
csakugyan a király felségjogai közé tartozik-e a hadsereg nyelvé
nek meghatározása. U grón a vita egyik eredm ényének azt tekin
tette, hogy a vezénylet és szolgálat nyelve m eghatározását többé
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senki sem tartja  felségjognak s Hogy M agyarország az egész világ 
elő tt bebizonyíto tta, m ennyire kész áldozni a monarchia védőere
jének fokozására. Április elsején a képviselőház csakugyan rész
leteiben is elfogadta, a király pedig már i i-én szentesítette a 
véderőről szóló törvényt.

A király ezalatt nagyon visszavonultan élt Budapesten. Foly
tonosan államügyekkel foglalkozott, s az egész idő alatt csak 
egyetlenegyszer lovagolt ki. Három  ízben rándúlt ki B écsbe ; egy
szer azért, hogy (ápr. 5.) jelen legyen, amikor fiát a bécsi kapu
cinusok sírboltjában új, erős koporsóba teszik át. Budapesten 
meghagyta, hogy fiának a m onarchiát ösm ertető könyvét az ere 
deti terv szerint folytassák és fejezzék be. A  vállalat védőjévé az 
özvegy trónörökösnét rendelte, akit XIIJ. Leó pápa csakhamar az 
aranyrózsa m egküldésével tü n te te tt  ki. Bécsbcn a király többször 
lem ent imádkozni fia koporsójához. O k tóber 15-én a m eyerlingi 
vadászkastélyt m egnyitotta 21 karmelita apáca és 12 m unkakép
telen elő tt s ok tóber 31-én az ő jelenlétében m ondták az első 
misét a trónörökös meyerlingi hálószobája helyén emelt kápolná
ban. R udolf sírjára a legszebb koszorú t Jókai M ó r helyezte, 
mikor május 5-én a magyar tudom ányos Akadémiában emlékbeszé
det ta r to tt R udolf (1878. jun. 14. óta az Akadémia tiszteleti 
tagja) felett, a kiről valaha azt rem élte, hogy hazánknak második 
Hunyadi M átyása lesz.

A királyné elvonúlt az emberek elől kimondhatatlan fájdal
mával, melynek súlyát napról-napra jobban érez te ; a király telje
síte tte  uralkodói kötelességeit s nem zárkózott el a nyilvánosság 
elől. 1889. május 23-án jelen volt Bécsben a nagy osztrák költő, 
Grillparzer szobrának leleplezésen; junius 23-án beszédet m ondott 
a delegációk üléseinek m enyitásakor; aug. 10-én az egész udvar 
jelenlétében ny ito tta  meg a cs. és kir. term észetrajzi s 1891. okt.
17-én a m űtörténelm i muzeum tizenötm illiós palotáét (a m ire  azt 
m ondta egy magyar földmíves, hogy m egér egy jó -— alföldi esőt). 
Aug. 12-én a király Ferenc Ferdinánd főherceggel 7 7 . Vilmos csá
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szár látogatására Berlinbe m ent, hol a nép és a császár rendkívüli 
tisztelettel fogadta. Vilmos szerint érezhette , «mily élénken és 
melegen ju t kifejezésre a népeik közt évszázadok óta fennálló 
barátság érzete.» Büszkeséggel tö ltö tte  el a császárt, hogy vendé
gének «éles katonai szeme» elé állíthatta hadserege egy részét. 
N épe és hadserege — úgym ond — erősen és híven ragaszkodik 
a vele k ö tö tt szövetséghez; és hadserege tudja, hogy a béke fen- 
tartása végett «az osztrák-m agyar vitéz hadsereggel viribus unitis 
kell síkra szállnia és ha az isteni gondviselés úgy akarná, vállvetve 
küzdenie». Bismarckkal és M oltkéval a király ezúttal találkozott 
u to ljára ; M oltkét, a kit hetvenéves szolgálata alkalmából március 
8-án oly melegen üdvözölt, aug. 15-én a 71. m agyar gyalogezred 
tulajdonosává nevezte ki. Aug. 23-án már Bécsben fogadta J\asz’r- 
Eddin perzsa saht, a ki (aug. 26— 28.) B udapestre is ellátogatott. 
A  király szept. 3-án a galíciai, 9-én a cseh- és 15-én a magyar- 
országi hadgyakorlatokra ment. Két utóbbi látogatásához jelen té
keny események fűződnek; ugyanis az ú. n. «ifjú csehek» a cseh 
tartom ánygyűlésen a királyt újból sürgették , hogy magát cseh 
királylyá koronáztassa és a cseh alkotm ányt helyreállítsa; a többség 
azonban a királyra hagyta, hogy «nagy m űvét a koronázással 
fejezze be» s nov. 9-én napirendre té r t  az indítvány fölött. 
A  magyarországi hadgyakorlatok a zászlókérdés m iatt keltettek 
feltűnést. M íg A lbrecht főherceg maga kívánta, hogy kisbéri szál
lásán magyar zászló is lobogjon, M onoron  és Ü llőn a honvéd- 
ezredesek a maguk szállására fekete-sárga lobogókat tűze ttek  ki, 
a miket azután a lakosok éjjel eltávolítottak. E z t a király szept. 
23-án gyalázatosságnak nevezte, magát a honvédséget azonban 
újból nagyon m egdicsérte. O któber 17-iki kézirata szerint ősei 
szokása szerint a haderő elnevezése a legfőbb hadurat illetvén, 
elrendelte, hogy hadseregét, haditengerészetét s annak minden 
részét, közegét és in tézete t «császári és királyi» névvel jelöljék; 
m ert «ez felel meg az 1867-ben m egállapított államjogi viszo
nyoknak». De hozzátette, hogy ez nem változtat a közös hadsereg

Márki l I. Ferenc József. ‘5
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egységén s elválaszthatatlan voltán, mely a pragm atica sanctión 
alapúi s m elyet az 1867. évi törvények végképen m egerősítettek. 
A  feketesárga zászló használata m iatt a képviselőházban nov. 6-án 
Irányi Dániel báró Fejérváry honvédelmi m iniszter vád alá helye
zését indítványozta, m ert «császáribb a császárnál» ; a ház azonban 
nem tárgyalta javaslatát. T íz  nap múlva felszólalás tö rté n t a kép
viselőházban, m iért adományoznak magyaroknak osztrák rendjeleket, 
ho lo tt pl. a Ferenc-József-rendjelet egyenesen a szabadságharc 
ellen küzdők számára a lap íto tták ; novem ber 28-án pedig újból 
szóba jö tt  a külön udvartartás kérdése. Tisza Kálmán megjegyezte, 
hogy három százesztendő óta a m agyar királyok udvarában nem 
volt olyan m agyar szellem, m int m ost s hogy a történelem ben 
nem lehet egymásután 22 olyan esztendőt találni, a m ikor az 
alkotm ányt annyi lelkiösm eretességgel ta rto tták  volna meg, mint 
ezekben az időkben.

T isza kormánya más kérdésben b u k o tt meg. N ovem ber 22-én 
Irányi Dániel azt javasolta, töröljék el az 1879:!^. törvénycik
kelynek azt a pontját, mely szerint elveszti állampolgárságát, ki 
tíz esztendeig szakadatlanúl külföldön tartózkodik. Tisza, a király 
megkérdezésével, azt válaszolta, hogy bárki legyen az, egy embe
ré r t  külön tö rvény t hozni nem szabad, de nem is szükséges; m ert 
honpolgárnak kell tekinteni m indenkit, a ki az utolsó  tíz év alatt 
valamely városnak vagy törvényhatóságnak díszpolgára lett. ő  és 
pártja 'Kjossutbot honpolgárnak tekinti. Herman O ttó  szerint a 
tö rténetíró , ki a mai korról írni fog, kénytelen lesz kimondani, 
hogy az a legnagyobb képm utatás kora volt. Ö t nap múlva 
viszont T isza kérdezte, őszinteség-e, ha valaki ebben a házban 
kifejezést ad a különben magában is é rthe tő  alattvalói hűségnek, 
de azután egy nagy férfiú nevét nem úgy emlegeti, m int mi 
m indnyájan: kegyelettel fényes m últja iránt, hanem úgy, m int a 
kinek ma is követi politikai irányát, mely a trón tó l való megfosz
tás. 1890. januárius elsején m ondott beszédében újból kikelt azok 
ellen, kik «oly férfiú nevével igyekeznek mozgalmat előidézni,
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a ki nem csinál titk o t belőle, hogy nem ösmeri el azt, a m it a 
nem zet törvényhozása hatvanhét év óta a lk o to tt; nem ismeri el 
azt, a kit a nem zet m egkoronázott».

1890. januárius 8-án J{ossuth a törvény értelm ében elvesztette 
honosságát. A közvélemény m egnyugtatása végett Tisza Kálmán 
március 2-án, m iniszterségének épen tizenötödik évfordulóján, a 
királyt a honossági törvény módosításának m egengedésére kérte. 
A 6-án ez ügyben a király 
elnöklete alatt ta r to tt  ta
nácskozáson a m iniszterek 
nem tudtak egymás közt 
m egegyezni; a király arra 
in te tte  őket, állapodjanak 
meg valamiben, hogy ne 
kelljen ő neki magának 
döntenie. M ásnap Tisza 
beadta lem ondását; este 
pedig herceg H ohenlohe 
főudvarm ester szem rehá
nyást te tt az ellenzéki gr.
J^árolyi Istvánnak, hogy az 
ellenzékiek rendesen ki
m entik magukat, ha udvari 
ebédekre híjják őket. Ká
rolyi és gr. Apponyi a március 1 i-iki udvari ebéden m egjelentek; 
Károlyi a Pesti Naplóban időközben különben is közzétette s 
olvasásra m ost a király is elkérte azt a beszédét, a melyet akkor 
m ondott volna el, ha T isza csakugyan beterjeszti a honossági 
törvénynek Kossuthra vonatkozó m ódosítását. Ellenezte volna, 
hogy egy em berért módosítsák a törvényt. Kossuth érdem eit — 
úgym ond mindenki elösmeri, iránta a kegyelet kiolthatatlan ; 
de a király iránti kegyelet és ragaszkodás még régibb, még 
mélyebb. ((Ezt a két érzést összetéveszteni, versenyre hívni nem
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csak óriási politikai hiba, de a magyar nem zet legszebb, leg
jellem zőbb érzete, történelm i sajátja: királya iránti majdnem pél
dátlan kegyelete ellen in tézett gyilkos m erénylet lenne. Emeljen 
a nem zet szobro t K ossuth Lajosnak; örökítse meg ezt a nagy 
fiát és em lékét; de azon talapzatból egy darabka követ ki ne ve
gyen az új szobor számára, melyen a magyar király felséges 
alakja ezer év óta áll». «M arius elhagyta Róm át írta kevéssel 
azután J^ossuth, — m ert nem akarta kitenni magát Sulla hatalmának; 
de m egszűnt-e civis romanus lenni, a m int Karthago romjain ült?»

A király m árcius 13-án nagyon elösm erő szavakkal fogadta 
el tizenötévi működés után Tisza Kálmán s egy hét múlva a német 
császár Bismarck lemondását. N em régiben, februárius 21-én, a király 
g ró f Jlndrássy G yula tem etésén könyezve tek in te tt arra a kopor
sóra, melyen a királyné gyöngyvirágos koszorúja nyugodott. A  három 
nagy államférfiú, a kiknek neve oly szorosan összefügg Ném et- s 
M agyarország és A usztria újjáalakulásával, megerősödésével, csaknem 
egyszerre hagyta oda a politikai küzdelem terét. II. Vilmos császár 
külön követ (gr. Wedel főhadsegéd) útján b iztosíto tta  szövetsé
gesét, hogy politikája Bismarck távozása után is változatlan marad 
s a két uralkodó még abban az esztendőben ismételve találkozott. 
A király a magyarországi hadgyakorlatokon, a m ikor Székelyhid 
vidéken (szept. 13 — 16.) először próbáltatta  ki a füstnélküli puska
port, elm ent a rohnstocki (sziléziai) porosz hadgyakorlatokra (szept. 
17— 20.). II. Vilmos császár szept. 30-án Bécsben már viszo
nozta látogatását. «Boldog vagyok — szólt, — hogy Ferenc József 
ő felségével ism ét találkozhatom , m ert velem szemben olyan, mint 
apa a fiú iránt». 1891. szept. 2—9-én II. Vilmos és Jllbert szász 
király ism ét Ferenc József vendége volt a schwarzenaui hadgya
korlatokon, hol először alkalmazták a lovasság távíró-osztályára 
b ízo tt távíró-vezetékeket. A  király a besztercei hadgyakorlatok 
végén (1891. szept. 11.) azt a nevezetes vallomást te tte , hogy 
éveken át résztvevén a sereg és a két honvédség nagyobb had
gyakorlatain, tanúskodhatik egész védőerejének egyre fokozódó
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harci képességeiről. Az ezévi hadgyakorlatok — szerinte — minden 
eddiginél összefoglal óbb módon m utatták meg, hogy védőereje 
el van látva a jelenkor kívánatainak megfelelő hadiszerekkel, egy
séges az iskolája, céltudatos a m űködése, fegyelm ezett minden egyes 
részében; valódi bajtársi érzület köti össze s a közösségnek az a 
szelleme tölti el, a mely századok öröksége. T eh á t békében s a 
veszedelem napjaiban egyaránt odaadóan teljesítheti a reá váró 
feladatokat.

Kiváló hadiszolgálatok, vagy békében te t t  k itűnő szolgálatok 
elösmerése végett már 1890. márc. 12-én új katonai érdem rendet 
a lapíto tt s a honvédséget azzal tü n te tte  ki, hogy 1890. jun . 23. 
óta a budai várpalotában először bízta magát annak őrizetére. 
A  honvédségnek o tt először k ibon to tt zászlaja szalagján ez a 
felírat ékeskedett: «Lobogj diadalmasan hazánk dicsőségére!»

«Ha ma vagy holnap háború ütne ki — szólt János Salvator 
főherceg —- m int egyszerű katona állok be a sorba, hogy éle te
m et föláldozzam császárom ért». Családi okok azonban arra b írták  
a kitűnő dandárnokat és szókim ondó hadtudom ányi író t, hogy 
1889. ok tóber 8-án lem ondjon nemcsak katonai, hanem főhercegi 
rangjáról, m agyar főrendiházi tagságáról és az uralkodót arra kérje, 
hogy a polgári Orth nevet viselhesse. «A m it itten  János ír 
jegyezte meg Ferenc József, tulajdonképen rendkívül becsü
letes dolog; nagyon kár érte!»  Csanády őrnagy útján tudósíto tta  
róla, hogy teljesíti kívánságát, de A usztria és M agyarország te rü 
letére ezentúl csak külön engedelmével szabad lépnie; később 
azonban felszólította, hogy svájci polgár legyen s nem teljesítette 
azt a kívánságát, hogy osztrák polgár és az ő alattvalója marad
hasson. O rth  János tehát átm ent Angliába, m int okleveles tenge
részkapitány hajót vásárolt s 1890. m árcius 26-án átv itorlázott az 
újvilágba, hol a nyár közepén nyoma veszett.

Szerényen elvonúlt a nagy nyilvánosság elől a király tudós 
öcscse is, \á ro ly  'Lajos főherceg, az osztrák cs. és kir. tudom , 
akadémia tiszteletbeli tagja. R udolf elhunyta óta hazánkban és
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Angliában ő volt a tró n ö rö k ö s; de ha nem m ondott is le jogairól, 
a jövő em berének bátyjával együ tt fiát, Terenc \Ferdinand főher
ceget tek in tette , ki 1875-ben az utolsó modenai hercegnek, az 
Estéknek óriási vagyonát is örökölte. A z ifjú főherceg mellé a 
király már 1889. április elsején Hartal Béla vezérkari őrnagyot 
rendelte magyar társalkodónak s ő t csakhamar a 9. huszárezred és 
a R udolf trónörökösről nevezett 19. magyar gyalogezred tu laj
donosává nevezte ki. A tyja 1890-ben másfél millió forinton m eg
vette gr. Keglevich István kistapolcsányi b irto k á t; a ném et szerző
dést azonban nem írta  alá, hanem magyarul íratta  újra, m ert 
úgym ond — tud  és szívesen beszél magyarúl. M ikor uj birtokát 
szept. 20-án először látogatta meg, áldomást m ondott M agyar- 
ország boldogságára. A  nem zetet m egnyugtatta, hogy trónjának 
örökösei magyarúl tudnak ; de a képviselőházban Ugrón G ábor 
1890. nov. 7-én erélyesebben sürgette , hogy a trónörököst is a 
király alkotmányos szellemében neveljék.

«Az udvar egy-két tagjának kivételével úgymond, a 
kik kezdenek valami keveset közeledni hozzánk, ugyanolyan régi 
viszonyok vannak m int azelő tt; és hogyha a helyőrségi szolgálat, 
vagy a vadászati idő tö ltés nem hozza őke t: intézm ényeink tanu l
mányozása, szellemünk, lelki irányzatunk, hűségünk megismerése 
céljából közénk ugyan nem jönnek». Pedig még az aradi vértanúk 
szobrát is a királyhoz való hűség nyilatkozatai közt leplezték le 
1890. ok tóber 6-án. «Lebegjen fö lötte - -  szólt Salacz Gyula 
polgárm ester annak az őszinte kiengesztelődésnek a szelleme, 
a mely egy lélekké, tes tté  forraszto tta  össze a népeinek boldogságán 
teljes odaadással m unkálkodó, — magasztos hivatását oly példásan 
betöltő , népei által lelkesült ragaszkodással körü lrajongott jó 
királyunkat és a sokat, igen sokat szenvedett nem zetet». A nem
zet igaz szere te té t tapasztalta a király 1890. julius 31-én leányá
nak, M ária Valériának Salvator Ferenc főherceggel lschlben kö tö tt 
házassága alkalmával is. M elegen köszönte meg «a rendületlen 
hűség és ragaszkodás sokféle nyilvánúlását». De nagyobb lett
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volna az öröm, ha a főhercegnő szintén szülőföldjén, Budapesten 
esküszik meg, m int kevéssel előbb (jul. 15.) M arg it főhercegnő, 
József főherceg leánya, kinek m enyegzője (Thurn-Taxis A lbert 
herceggel) 368 esztendő óta az első fejedelmi nász volt a fővárosban.

Rudolf királyfi halála óta az udvarnál 1891. januárius 17-én 
volt az első ünnepies fogadtatás. A  király életm ódja különben 
majdnem változatlanul a régi m aradt; csak annyi könnyebbséget 
engedett magának, hogy nyáron nem négy s télen nem ö t órakor 
kelt föl, hanem egy órával későbben. M indig  dolgozószobájában 
kö ltö tte  el egyszerű tejes kávéját, mely után még B udapesten is 
egy pohár schönbrunni forrásvizet ivo tt meg. A zután, kevés kivé
tellel, szakadatlanul szobájában dolgozott egészen 1 1 óráig. E lő 
ször is főhadsegédei és a kabinetiroda előterjesztéseit fogadta, de 
átnézetlenűl egyetlenegy okirato t sem írt alá. Nem  úgy, m int az 
az államférfiú, a kinek egyik sürgönyére őmaga jegyezte oda: 
«A g ró f aláírta ezt a sürgönyt, de úgy látszik, nem volt ott, a 
m ikor írták.» N yolc órakor egy csésze teát ivo tt s hozzá egy 
kiflit evett. Kilenckor a kápolnában (B udapesten a Szent István- 
kápolnában) im ádkozott s azután fogadta a m inisztereket és szak
előadókat, m iközben gondosan ügyelt, hogy osztrák császári és 
magyar királyi hatalma közt a törvényes határokat m egtartsa. 
Parancsai rövidek, határozottak, világosak voltak s em lékezőtehet
sége sohasem hagyta cserben. T izenegy órakor magánosán villás
reggelizett ; ez a déjeuner levesből, egy-két húsételből, fehér 
kenyérből és egy-két pohár bajor sörből állt. A dohányzásról 
csaknem teljesen leszokott, pedig azelőtt szerette  az erős virginia- 
szivart, m elyet külön készítettek  az ő számára.

A kertben (Lainzban, Schönbrunnban vagy G ödöllőn hosz- 
szabb, B udapesten rövidebb ideig) te t t  sétája után ism ét íróasz
talához ü lt és este hatig m egint a m iniszterek és a kabinetiroda 
előterjesztéseit fogadta. Javaslataik szövegét akárhányszor saját
k e z ű ig  m ódosította s a hosszú szám sorokat nem egyszer újra össze
adta, hogy m eggyőződjék helyességökről. Az ügyeket egyik nap
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ról a másikra halogatni nem szere tte ; sürgős esetekben tehát még 
sétáiról, kevés szórakozásáról, ső t a színházról is lem ondott, pedig 
színházba járni nagyon szerete tt. H at órakor ebédelt, rendesen 
egyedül. Ebédje négy-öt fogásból állt, de rendesen csak kettő 
ből s igen m érsékelten evett. Udvari ebédek alkalmával vendég- 
szerető házigazdának bizonyult. Finom  borait nem győzték dicsérni, 
cukorkáiból néha 10— 15 mázsa is elfogyott, de regalítas-szivarai 
irán t a m eghívottak nem-igen lelkesedtek. Vasár- és ünnepnapokon 
családjával együ tt étkezett. E béd után még két óráig foglalkozott 
államai ügyeivel, azután egy pohár sherry t vagy egy csésze teát 
ivott egy darabka kétszersülttel s félkilenckor vagy kilenckor le
feküdt. N y ito tt ajtónál a lud t; nytrgalma fö lö tt a távolabbi szo
bákban a négy közül egy szárnysegéd és két udvari csendőr 
őrködött.

Rendes életm ódja csak a hadgyakorlatokon, vagy akkor mó
dosult, ha udvari ünnepséget adott s ha szinházba ment. De 
tizenegy-tizenkét óránál tovább ilyenkor sem maradt fenn. H étfőn 
és csütörtökön az általános kihallgatások alkalmával naponkint 
100— 150 em bert is fogadott. M indenkihez volt néhány barát
ságos, bátorító  vagy vigasztaló szava még abban az esetben is, 
ha a kérést nem teljesíthette . De kérlelhetetlen szigorúsággal u ta 
s íto tt vissza minden kérelm et, a m elyet a magyar király m egkerü
lésével hozzá m int osztrák császárhoz adtak be. így  tö rtén t, mi
kor a leégett budapesti ném et színház fölépítése s a német dal
társu lat érdekében egyes budapesti polgárok nem m int királyhoz 
és m agyarhoz, hanem m int császárhoz és ném ethez folyamodtak 
hozzá. «Éljen a király! — k iálto tt fel a képviselőházban 1891. 
julius 29-én az ellenzéki báró Kaas Ivor. — M in t legelső magyar 
em ber, azt az alattom os folyamodást, a mely a magyar nemzet 
alkotmányos jogai ellen, a magyar nemzetiség ellen ő t segítségül 
hítta, a m iniszterek meghallgatása nélkül e lu tasíto tta  és ezzel a 
magyar alkotm ányosság igazi őrének b izonyú lt.»

A király nagyon szere te tt vadászni s ha fontos államügyek
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nem gátolták, Gödöllőn hajnali négy órakor már cserkészetre 
indu lt; legszívesebben a szentkirályi és juharosi vadászterületre, 
hol másnak egyáltalán nem volt szabad vadásznia: legfeljebb vejé- 
nek, L ipót bajor hercegnek. Egy-egy fa tövében néha órahosszig

A KIRÁLY A GÖDÖLLŐ] VADÁSZATON.

várakozott a szarvasokra és zsákmány nélkül jóformán sohasem 
té r t haza. A juharosi, babáti s főkép a valkói erdőkben délutánon- 
kint vaddisznókra lese tt; Valkón 1895. őszén cgy J9 °  kiló súlyú 
vaddisznót e jte tt el. Annyi fácánt talán senki sem lő tt hazánkban, 
mint a király. 1892. óta rókákra nem vadászott. A haraszti, kere-
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pesi, szentjakabi haj tó vadászató kra a m iniszteteket s a szomszédos 
urakat is meg szokta híni s vendégeit m indig a legszívesebben 
látta. Később, még 75 esztendős korában is, egyenesen, peckesen 
ü lt a nyeregben s egész tűzzel és kitartással vadászott. Udvari 
orvosa, dr. Kerzl, az ischiaz és a csúzos bántalmak ellen még ekkor 

- is a vadászatot találta legterm észetesebb orvosságnak. E dzett teste, 
néhány könnyebb m eghűlést nem említve, minden kom olyabb 
betegségnek ellenállt; de régi jókedve, fia elhunyta óta, csak időn- 
kint té r t  vissza. Séta és vadászat közben nem tű r t  még titkos 
rendőröket sem maga k ö rü l; de a rendőrség az ő tud ta  nélkül is 
mindig m egtett m indent, hogy gondoskodjék élete biztonságáról, 
m elyet a népe szeretetében bízó király sohasem féltett.

Annálinkább vigyázott őmaga vendégeinek a biztonságára. 
1897-ben a ném et császár budapesti látogatásakor a Népszínház 
táján néhány újságírót személyes intézkedésére távolítottak el a 
fen ta rto tt útró l. N épe közt még akkor is bizalommal járt, kelt, 
a m ikor a fejedelmek ellen in tézett m erényletek száma mind gyakoribb 
lett. «Szeretnék a nép közé menni», m ondta Pécsett 1891. junius 2 1. 
a mecsekhegyi Törökvár körül rendeze tt népünnepen. «Felséged 
boldoggá teszi őket» — felelt Kardos Kálmán baranyai főispán s a 
király a szakadó esőben kétszer is végigsétált a nép töm ö tt sorai közt.

Istenbe vetett hite a legsúlyosabb m egpróbáltatások közt sem 
fogyatkozott meg. M indennap m isét hallgatott s ünnepi alkalmak
kor, pl. 1891. szept. 28-án a prágai Szent Veit-tem plom ban, az 
egész nagymise alatt összetett kezekkel térdelve im ádkozott. A pap
ságot, a hogy ezt Pécsett 1891. jun. 21. kiemelte, vallásos érzü
lete és m űveltségre való törekvése m iatt nagyrabecsűlte, s Polá- 
ban pár nap múlva maga jelen t meg, hogy tem plom ot állítson a 
tenger védőasszonyának, a M adonna del M arénak. Saját szavai
ként ég felé em elt szemekkel kérte  az Istent, kinek segítsége nél
kül emberi munka nem sikerülhet, acélozza meg tengerészei szí
vét vihar és veszedelmek k ö z t; nemesítse bátorságukat a harcban, 
vezesse őket becsületre és dicsőségre.
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X V .

SZABADELVŰ ÚJÍTÁSOK.

A király a közigazgatásról, a nem zetiségekről, az izgatásokról. A koronázás huszonötödik  
évfordulója. V aszary  prím ás a nem zethez és a királyhoz. A király a törvényhozókhoz. 
Kósza h írek  a király haragjáró l. Vallási és nem zetiségi izgalmak. A király intelm ei B oros
sebesen és K őszegen. A z egyházpolitikai válság. A z egyházpolitikai javaslatok szentesítése.

( > 8 9 1 — 1 8 9 5 . )

A polgári közigazgatásban a király hasonló fegyelemre és 
egyformaságra törekedett, m int a katonaiban; tehát hazánkban is 
az állami közigazgatás behozatalát óhajtotta. «M egengedem  — 
szólt 1891. m árcius 7-én — hogy a divatos államszervezet nem 
kívánja az állami közigazgatás behozatalát; de M agyarország saját
ságos viszonyai szükségessé teszik a reform ot.» A  képviselőház 
azonban harm adfélhónapi (május 29.— aug. 8.) vita után sem m on
do tt le a vármegyék ősi jogáról, az önkorm ányzatról, mely annyi
szor oltalmazta meg a hazát az önkényes uralom  ellen. A  281 
pontból (paragrafusból) álló törvényjavaslatot kettőbe szorítván 
össze, csupán annyit ik ta to tt törvénybe, hogy a közigazgatás a 
vármegyékben az állam feladata; de ennek törvényes ú ton való 
szabályozását alkalmasabb időkre hagyta.

A  király a törvényes államszervezetet ta rto tta  minden vallásfele
kezet és nemzetiség legszilárdabb védőbástyájának; azért buzdíto tta  
Besztercén (1891. szept. 14.) a görög-keleti román papságot, hogy 
szent hivatása egyik főfeladatának necsak a vallásfelekezeti, hanem 
a nemzetiségi béke gondozását is tek in tse ; s másik államában, 
A usztriában is azért in te tte  (1891. szept. 26.) a cseheket, hogy 
a németekkel egyetértve ügyekezzenek a legteljesebben fölvirágoz- 
tatni hazájokat, «ezt a pom pás országot, m elyet a Gondviselés 
dúsan m egáldott». E bben a csehországi útjában (okt. 1.) a rosen- 
thali hidat ösm eretlen tettesek  fölrobbantani készültek; de a hogy 
Péchy Tamás a magyar képviselőházban (okt. 3.) m ondta, «M agyar-
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országban semmi esetre sincs, de A usztriában sem akadhatott olyan 
ember, a ki m erényletet követhetett volna el királyunk ellen, a 
ki m inden nem zetének alkotm ányát tiszteli és őrzi, ső t minden 
egyes polgárnak törvényes jogait is szívén viseli».* A  hazatérő 
uralkodót a prágaiak s a m egérkezőt a bécsiek október 2-án mégis 

. úgy ünnepelték, m int a ki halálos veszedelem től szabadúlt meg. 
De a delegációk m egnyitásakor (nov. 12.) m agánbeszélgetéseiben 
mégis kifakadt az ifjú (vagyis az alkotmányos Csehországra tö 
rekvő) csehek ellen, a kik — úgym ond — «gyalázatos és hitvány 
szavakkal ámítják a népet. A  kiengesztelődés (a csehek és néme
tek kibékülése) művének sikerülnie kell». «M ás parlam entek szélső
balján — szólt egy szónok 1892. ápr. 2-án a magyar képviselő
házban — egész Európában a köztársasági eszméket hirdetik, csak 
a magyar parlam ent szélsőbalja akarja a királyt közelebb hozni a 
nem zet szívéhez. Becsüljék meg ezt a XIX. század végén ritka 
tünem ényt s a nem zet érzelm eit ne utasítsák vissza.» Az első 
ötéves országgyűlés befejezésekor (1892. jan. 5.) a király is el- 
ösm erte, hogy «a trón  irán t való hűség, a hazaszeretet s a tö r 
vénytisztelet a magyar nem zetnek m indenkor kiváló jellemvonása 
vo lt; s a mostani nemzedék is sokféle bizonyságát adta, hogy 
ezeket az őseitől ö rökölt tulajdonságait m egőrizte». M ájus 14-én, 
m ikor g ró f Szapáry m iniszterelnök a képviselőházban javaslatot 
te t t  a koronázás huszonötödik  évfordúlójának m egűlésére, még az 
1867. évi «hét magyar» közül való Csanády Sándor is örömmel 
üdvözölte a királyt, ki «M agyarország érdekében óhajt korm á
nyozni».

A  nem zet páratlan fénynyel ü lte  meg a király koronáztatásá-

*  Egy esztendő  múlva (1892. jun ius 7.) a koronázási jubileum  ünnepségei közt a 
külföldi követeket valóban az rag ad ta  a legnagyobb bám ulatra s azt találták leg fon tosabb
nak, hogy a király, a kivilágítás első  napján, a lig  néhány  lo vasrendőr k íséretében , ny ito tt 
kocsiban éjjel egy óránál tovább  járt-ke lt ny ito tt utcákon és köztereken száz m ég százezer 
m indennem ű és korú em berek óriási töm egében , az óriási to longásban lépést is alig  ha lad
hatva kocsijával. Egy kiváló dip lom ata szerin t ezt egyetlenegy uralkodó, m ég a francia köz
társaság  elnöke sem m erte volna m egkockáztatni.
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nak huszonötödik évfordulóját. 1892. junius 6-án Budapestre 
érkeztekor százegy ágyúlövés üdvözölte a királyt s g ró f Károlyi 
István vezetése alatt ragyogó főúri bandérium , a díszes fogatok
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nak egész sora és öt kilom éternyi ú ton a népnek szűnni nem 
akaró éljenzése kísérte a várba. Ö t napig ta r to tt  a nemzeti ünnep 
s Budapest ez idő alatt az ezeregyéj tündérvárosaihoz hason líto tt; 
valóban m egérdem elte, hogy junius 10-én a király a fővárost egy
úttal székvárosnak nyilvánítsa. Junius 8-án a nem zet nagyjai és 
képviselői, a királyi pár és az uralkodó-család a M átyás király 
tem plom ában igazán szívből adtak hálát az Istennek, hogy egyet
értve ünnepelhették  ezt a napot. «H iszen — szólt az o ltár mel
lől a prímás a királyhoz — mi tudjuk, hogy mióta szent ősöd
nek, Istvánnak koronája érinté fejedet, a magyar birodalom ban 
senki sem volt, a ki alkotm ányunkhoz hűbb le tt volna; senki sem 
volt, a ki törvényeinket jobban tisztelte  volna, a ki a haza iránti 
kötelességeket nagyobb buzgalommal teljesíte tte  volna, m int fel
séged. A  király első lévén a jogokban, első tudtál lenni a köte
lességekben is. A  legelső m agyar em ber a vallásos, a lovagias 
érzelm ekben, a szó bölcseségében, a te ttek  bátorságában, az igaz
ság, a m érséklet és az egyszerűség szere te téb en : nem a hatalom 
zsámolyává, hanem a fáradhatatlan munka oltárává teszed a trón t 
s rajta az odaadás áldozatává az u ra lk o d ás t. . .  A  vallás és haza 
szava szólal meg ajkamon, esedezve i t t  az Ú r tem plom ában, hogy 
fényesen és tisztán ragyogjon Szent István koronája hom lokodon; 
hacsak lehetséges, m indig békét sugározva a világ négy része 
felé; de ha kell, az ezredéves kard élével m int villám sújtva 
hazánk e llen e ire . . . Szeresd e nem zetet ezután is nemes szíved 
érzelmeivel úgy, m int e nem zet szeret téged. H a komoly viszo
nyok nehézzé teszik a koronát, ha vállaidat súlyos gondok nyom 
ják, ha az ajtód elő tt álló ő r nem tu d  a szenvedésektől meg
védeni : enyhítse fájdalmadat az a tudat, hogy hű alattvalóid veled 
eg y ü tt viseljük azokat; m ert valamint a te  öröm ed a mi boldog
ságunk, úgy a te  szom orúságod a mi bánatunk, a te  szenvedésed 
a mi keservünk. H ódolatunk, szerete tünk  üdvözlete száll felséges 
asszonyunk, m egkoronázott királynénk felé is. Legyen áldott azért 
a nagy szerete tért, melylyel a nem zetet és tró n t egymáshoz közel
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hozni és a kibékülést női gyengédségével, anyai jóságával elő
mozdítani segített. Áldás legyen a királyi gyerm ekeken; áldás az 
egész uralkodó-családon. Te pedig, én nemzetem, haladj rendelte
tésed útján előre! A kereszténység bajnoka, védőbástyája voltál a 
m últban. Ő rizd meg vallásos őseid vérével szívedbe íro tt nemzeti 
hagyományaidat, jellem edet, erkölcseidet, melyeknek életet adó 
ereje e hazában ezer évig fen tarto tt, míg más nagyobb nemzetek 
elenyésztek . . . »

VASZARY KOLOZS.

Királyhoz nem zet a kegyeletben és hódolatban is több  mél
tósággal, önérzettel nem szólhatott. S történelm i jelentőségű az 
a válasz, melyet pár óra múlva a király adott a parlam ent üdvöz
letére. «Bizalmam a z  ősi erényben volt jelszavam — szólt a fő
rendekhez midőn egy negyed század elő tt dicső elődöm szent 
koronája a nemzet színe e lő tt fejemre té te te tt s ez által M agyar- 
ország apostoli királya és hű népei közt a kölcsönös szeretet és 
bizalom megerősödve új zálogot nyert. Bizalmamban nem csalat
koztam, m ert a lefolyt huszonöt év alatt a magyarnak ősi erényei
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is: hű ragaszkodás királyához és rajongó szeretet hazájához min
den alkalommal szívemelő összhangzásban nyilvánúltak.» «Nem 
lehet, hogy e napon — szólt a képviselőkhöz — első sorban 
kegyelettel ne emlékezzünk vissza azon számos nagy hazafiakra, 
kik huszonöt év e lő tt és azóta hű tanácsosaim, a hazának bölcs 
vezérférfiai voltak, de kiket a M indenható  akarata azóta az élők 
sorából magához szó líto tt.* Vigasztalással láthatjuk azonban, hogy 
m időn te tte ike t a történelem  m egörökíti, szellemök tovább él a 
hazában annak javára, dicsőségére és rem éljük, élni fog ezentúl 
is . . . A leg vagyok győződve, hogy ősi erényeiket jövőre is min
denkor m egőrzendik kebleikben; s midőn, kivált a mostani idők
ben, az oly örvendetes fejlődésnek és virágzásnak indúlt közel 
ezredéves ország javának és boldogságának előmozdítása még foko
zottabb  hasznos tevékenységre int, nem kétlem, hogy habár az e 
célra vezető útak választásában egyesek nézetei eltérnek is, mégis 
m indnyájokat csak egy gondolat: a haza jóléte vezeti; és hogy 
az egész képviselőház valódi hazafias érzelm ektől, valamint a trón 
és szent korona iránti hűségtől áthatva, tám ogatni fogja népeim 
boldogítására irányzo tt szándékaimat, melyeknek valósítása legszebb 
jutalm a leend fáradozásaimnak.» «Az É g  áldását kérem magyar 
koronám szere te tt országaira és népeire — szólt a tö rvényható
ságok küldötteihez. — Adja Isten, hogy a mai napon ünnepelt 
szent korona fénye m indenkor ború tó l m ent és dicsősége örökös 
legyen.»

Harmadfél hét múlva (jun. 26.) B rünnben já r t az uralkodó. 
«H ogy állanak a vetések?» kérdezte C epek Józseftől, a gazdasági 
egyesület elnökétől. «A vetések jól állanak — felelte az elnök — 
általában nagyon boldogaknak érezzük magunkat felséged uralko
dása a la tt; csak egy híjjá van boldogságunknak: koronáztassa meg 
magát felséged cseh királylyá!» Az uralkodó szótlanúl m ent to-

* «A mi engem  a sok örvendetes benyom ás közt fájdalm asan érin t —  szólt a király 
a jun ius Q-iki udvari es télyen  is —  az a körülm ény, bogy a z  ö r e g  ú r  és A ndrássy  G yula 
g ró f  nem b írta  m egérni ezeket a szép napokat.»
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vább; a csehek pedig mind hangosabban követelték vissza régi 
alkotmányukat. Az izgatások már a király szem élyét sem kímélték. 
A cseh országgyűlés feloszlatása u tán  valaki kötelet te t t  Ferenc 
császár szobra nyakára, aug. 18-án a születésnapját ünneplő király 
ellen tü n te ttek  és szeptem ber 12-én letépték, bem ocskolták a két
fejű sast és a feketesárga színt, m ert aznap volt huszonkettedik 
évfordulója, hogy a király elösm erte a m ost el nem ösm ert cseh 
államjogot. M ásnap tehá t a király ostrom állapotba helyezte C seh
országot. Annál jobban k itü n te tte  a «hű tiroliakat». Szept. 28-án 
Innsbruckban H ofer A ndrás szobra leleplezésén kijelentette, hogy 
Hofer a tiroli népélet legnem esebb m egtestesülése. Emléke T iro l 
legfontosabb, legdicsőségesebb napjaiból arra figyelmeztet, hogy 
a nagy ősök erényei emlékökkel együ tt élnek unokáik szívében.

Időközben, 1892. decem ber 13-án, a magyar képviselőházban 
is szóba jö tt, hogy a nem zet és királya elkedvetlenedett egymás 
iránt. A  király ugyanis, ki ok tóber 2-án hosszabb tartózkodásra 
jö tt  a fővárosba, 24-én váratlanúl elu tazott, ső t feloszlatta megyeri 
falkavadász istállóját is. Á llítólag azért, m ert a képviselőházban 
felszólaltak az ellen, hogy ugyanakkor, a m ikor Lobkow itz herceg 
főparancsnok m egkoszorúzza a budai új honvédszobrot, a honvéd
egyesület elnöke koszorút tegyen Hentzi szobrára, ho lo tt eb
ben a király a kölcsönös engesztelődés jelét látta. A neheztelés 
másik oka, hír szerint, az volt, hogy a kormány szabályozni akarta 
az egyháznak az államhoz való viszonyát. E  végből előleges jóvá
hagyás végett ö t egyházpolitikai törvényjavaslatot te rjesz te tt a 
király elé (a vallásszabadságról, az izraelita vallás törvénybeikta- 
tásáról, a kötelező polgári házasságról, a gyerm ekek vallásáról s 
az állami anyakönyvek behozataláról); m ire a király kijelentette 
volna, hogy a míg ő viseli a koronát, a kötelező polgári házas
ságról szóló törvényt szentesíteni nem fogja. N ovem ber 6-án a 
Szapáry-korm ány az utóbbi javaslat ellenzése m iatt valóban le
m ondott ugyan, a király azonban több magyar államférfiú meg
hallgatása után W ekerle Sándor elnöklete alatt oly m inisztérium ot

M á r k i : 1. F e r e n c  J ó z s e f . 6
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nevezett ki, a mely az egyházpolitikai javaslatokat szintén köve
telte. E  m iatt novem ber 23-án az osztrák parlam entben herceg 
Schw arzenberg Károly hevesen kifakadt a m agyarok e llen ; mire 
\ron aw etter  Ferdinánd bécsi képviselő (nov. 29.) megjegyezte, 
hogy mióta M agyarországnak H absburg-királyai vannak, a szabad
ság ellenségei mindig gyűlö lete t h irdetnek M agyarország e llen ; 
m ert mindig M agyarország volt a szabadság utolsó  védőbástyája 
s A usztria több  ízben M agyarország segítségével szerezte vissza 
elvesztett szabadságát. M o st azonban (dec. 20.) W ekerle m iniszter- 
elnök a magyar képviselőházat épen arra figyelm eztette, hogy 
« tö rténetünk  gazdag lapjai alig m utathatnak oly korszakot, hol 
az egyetértés a király és a nem zet közö tt annyira félreértés nél
küli őszinte és m aradandó le tt volna, m int volt M agyarországon 
a legutóbbi huszonöt év alatt». 1893. januárius 9-én ism ét kikelt 
a király haragjáról terjesz te tt kósza hírek ellen; m ert a rokon- 
szenv és az összeköttetés a nem zet és király közt olyan benső, 
olyan m aradandó jellegű, hogy azt nem lehet egyes külső jelen
ségek szerint megitélni.

íg y  tö rtén t, hogy a kormány, melynek egyházpolitikája ellen 
a püspöki kar 1893. m árcius 3-án a királyhoz em lékiratot intézett, 
április 26-án a képviselőház elé terjesz te tte  az első két javaslatot, 
a király pedig május 3-án, félesztendei távoliét után, újra fölkereste 
a fővárost, mely csak m ost köszönhette meg, hogy székvárossá 
tette . A  nép lelkesülten fogadta; a legnagyobb osztrák lap (a N eue 
F reie Presse) szerint m egm utatta, hogy M agyarország népében 
mélyen gyökerezik az uralkodóház iránti tisztelet és hogy a magyar 
állam eszméjének m egtestesülését látja Szent István koronája viselő
jében. «A mai nappal — úgym ond — végkép elintézték azt a 
mellékes eseményt, m elyet a fondorkodó galibacsinálók arra akartak 
kiaknázni, hogy cselt szőjjenek a m agyar állam és annak szabad 
alkotmánya ellen.» A  király nagyszerűnek találta az épülő királyi 
pa lo tá t; úgy találta, hogy egyetlenegy európai városban sem lesz 
ilyen feljáró és ehhez fogható ép ü le t; május 7-én azonban már

2 4 2
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elu tazott s 9-én a főrendiház bizalmatlanságot szavazott a korm ány
nak egyházpolitikája miatt.

Ugyanakkor, a m ikor felbom lott a vallásfelekezetek eddigi 
példás egyetértése, a nemzetiségek is m ozgolódni és nyugtalan
kodni kezdtek. A  király már 1893. június 17-én m egdicsérte Crn- 
kovics M iklóst, a ki a delegációban kikelt a külföldi segítségre 
váró horvát túlzók ellen s a magyar szent koronához tartozást szép 
szavakban fejtegette. «Horvátországnak — szólt a király — olyan 
önkormányzata van, a milyen a m onarchia egyetlen más tartom á
nyának, még királyságának sincs. Ö n jó h o rv á t; a bán is jó ho rvát; 
H orvátország tehát meg lehet elégedve. » De október 24-én elu ta
síto tta azt a zágrábi küldöttséget, mely az érseki székre «igaz 
horvát é rzésű » főpap kinevezését kérte.

Nem  fogadta 1892. május 28-án a nagyszebeni «román nemzeti 
bizottság» kü ldö tte it sem, a kik a magyarországi rom ánok sérelm eit 
felpanaszló em lékiratot (ú. n. m em orandum ot) Bécsben a magyar 
kormány m egkérdezése nélkül m int osztrák császárnak akartak 
átnyújtani. Nem fogadta küldötteiket két esztendő múlva sem, 
mikor már a kolozsvári esküdtszék elő tt állottak, mely 1894. 
május 15-én izgatás m iatt közőlük 19-et államfogházra ítélt. Idő
közben az izgatás annyira fajúit, hogy a magyarok sem nézhették 
nyugodtan; pl, Nagyváradon beverték a különben hazafias görög  
katholikus román püspök ablakait. A  király a borossebesi had
gyakorlatok alkalmával (1893. szept. 10.) ezt élesen elitélte. «Ü res 
jelszavak hangoztatása — szólt — túlzó sovinizmus és útcai kihá
gások távol állanak az igazi hazafiságtól. A hazafias kötelesség, az 
összes honpolgárok valódi érdeke követeli, hogy a nem zetiségek 
békéjét s egyetértését, valamint az ország alkotmányának és tö r 
vényeinek tiszteletben tartását m indenütt és különösen e vidéken 
gondosan ápolják és biztosítsák. A  rom án papok tartsák távol 
híveiket azoktól az ártalmas izgatásoktól, melyek némely vidéken 
a nép félrevezetését célozzák; m ert habár nyelvök nem ugyanaz, 
a más nemzetiségekkel való békés egyetértést fentartani és az ország
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alkotmányát egyformán tisztelni minden nem zetiség tarto z ik .» Egy 
hét múlva, a kőszegi hadgyakorlatok alkalmával, a dunántúli tö r 
vényhatóságoknak ado tt hasonló intelm et. A zt kívánta, óvják meg 
a népet ámító jelszavak és meddő Ígéretek befolyásától s ápolják 
a békés egyetértés és hasznos munka magvát. «M indezekre 
úgym ond - -  tágas té r t  enged az az alap (az 1867. évi kiegyezés), 
melyen kedvelt M agyarországom  az utóbbi évtizedekben oly örven
detes felvirágzásnak indúlt s melynek m int kétoldalú megállapodás
nak megingatása úgy a fennálló törvényes állapotban való h itet 
csökkentené, valamint az ország és az egész m onarchia valódi 
érdekeivel s ennek következtében uralkodói kötelmeimmel is hatá
rozottan  ellenkeznék.»

Kőszegen akkor 160.000 katona volt összevonva; több  mint 
bárm ely más hadgyakorlaton s annyi, m int a német-francia nagy 
hadjáratban is csak két ízben, t. i. Sedan alatt és Páris ostrom akor. 
Vendégeinek tehát, a ném et császárnak, szász királynak stb. katonai 
hatalmát m egmutatván, a király azt is meg akarta m utatni, hogy 
ez nem ideig-óráig tartó  hatalom ; m ert állandó jellege van az 
1867. évi kiegyezésnek, a melyen az O sztrák-M agyar monarchia s 
annak ereje alapúi. E zért rosszalta olyan nyíltan a kiegyezés m ódo
sítására való törekvést.

A  képviselőház napokon át (szept. 25. — okt. 13.) foglalkozott 
a borossebesi és a kőszegi kir. válaszokkal; egyes szónokok nagyon 
szelídnek találták a nem zetiségek m egintését, szokatlanul komolynak 
a m agyar ellenzékhez in tézett szózatot. Helfy szerint a kőszegi válasz
ban a király magáévá te tte  a jobboldal politikáját. D e akkor 
úgym ond — a jobboldal esetleges bukásával a királynak is buknia 
kellene; s így m egbocsáthatatlan hibának tarto tta , hogy a királyt 
bevonták a politikai pártok  harcába. G ró f A pponyi viszont külön 
feliratban akarta megkérni a királyt, legyen több  bizalommal a 
nem zet irán t s teljesítse annak kívánságait; adja meg a magyar 
udvartartást, szerezzen tisz te lete t a közös ügyekben is a magyar 
zászlónak és címernek, adjon m ódot, hogy a m agyar ifjúságot a
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katonaságnál magyar szellemben neveljék stb. A  többség  ugyan 
hosszas vita után napirendre té r t  ezen kérdések fölött, de maga 
a király már november 20-án elrendelte, hogy az udvarnál egyedül 
magyar zászlós urak szerepeljenek minden olyan közjogi eseménynél, 
mely M agyarországot érdek li; egyúttal jóváhagyta, hogy a minisz
terelnök javaslatot terjeszthessen a képviselőházhoz az iránt, m iként 
Jegyen a belső udvartartás képviselve M agyarországon.

E zt a kormány a két utolsó egyházpolitikai törvényjavaslattal 
egy napon, decem ber 2-án nyú jto tta  be a képviselőházhoz, mely 
a polgári házasságról szólót két hónapi (1894. febr. 19.— ápr. 17.) vita 
után el is fogadta. M időn a felsőház (május 10.) elvetette, újból 
változatlanúl szavazta meg (május 21.), m int pár nap múlva 
(május 25.) az állami anyakönyvek vezetéséről szóló javaslatot is. 
A kormány, hogy a felsőházban szintén biztosítsa a sikert, új, 
szabadelvű főrendek kinevezésére kérte  a királyt, a ki azonban 
elbocsátotta a m inisztérium ot. A  hazatérő W ekerlét a főváros népe 
valóságos diadallal fogadta, g róf K huen-H éderváry bán kormány- 
alakítása pedig nem sikerűit. A  király tehát június 4-én maga is 
B udapestre jö tt, és számos politikus meghallgatása után június 9-én 
ismét Wekerle elnöklete alatt álló m inisztérium ot nevezett ki.

W ekerle június 1 2-én mind a két házban a király engedelmével 
jelen te tte  ki, hogy a király az egyházpolitikai kérdésben korm ányá
val egyetért s határozottan szükségesnek tartja  a mai politikai 
viszonyok közt, hogy a javaslatok m ielőbb törvényerőre emelked
jenek. A válság lefolyása alatt a leghatározottabban m eggyőződött 
a király alkotmányos érzü leté rő l; s m ikor az alkotmányos érzü let
nek — úgym ond — ilyen fölséges tanújeleivel találkozik, nem 
foglalkozhatik afféle föltevésekkel, hogy a válság lefolyására titkos és 
idegen tényezők igyekeztek befolyni. Tíz nap múlva m ost már 
nagynehezen (négy szótöbbséggel) a felsőház is elfogadta a javas
latot. A  másik kettővel szemben októberben hasonló ellenállást 
tanúsíto tt, úgy hogy a király csak decem ber 9-én szentesíthette 
a polgári házasságról, a gyerm ekek vallásáról és az állami anya
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könyvekről szóló törvényeket. Kabinet-irodájába ezrével érkeztek 
ezért a köszönő és hódoló táviratok, levelek, fölíratok; az egyetemi 
ifjúság pedig a korm ányt fáklyásmenetben kérte köszöneté to l
mácsolására. A hogy ez alkalommal (dec. 13.) a szabadelvű párt

WEKERLE SÁNDOR MINISZTERELNÖK.

elnöke, báró Podmaniczky Frigyes mondta, a király magasztos 
uralkodói bölcsesége és atyai gondoskodása JHagyarország újjá
születésének egy korszakos tényezőjét terem te tte  meg.

Nem volt kisebb föladat a hozo tt törvények végrehajtása s a 
még függőben levő javaslatok elfogadásának és szentesítésének
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siettetése. A  király ugyan — más okból — m egvonta W ekerle 
kormányától bizalmát, de arról ö tperces beszédben b iztosíto tta  
(1895. ían- 16.) a helyébe lépő báró Bánffy D ezső kormányát. 
Csupán arra in tette , hogy terveit c<a politikai fontosságú tényezők
kel szemben» lehetőleg kíméletesen valósítsa, m ásrészt az állam 
tekintélyét és jogkörét megoltalmazza. E z  utóbbinak érdekében 
tö rtén t, hogy Bánffy felszólalt Agliardi Antal pápai nunciusnak 
magyarországi körú tja  és a belső (egyházpolitikai) ügyekbe avat
kozása ellen s m egbuktatta (május 16.) gr. Kálnokyt, tizennégy év 
óta A usztria és M agyarország külügym iniszterét, ki ebben a kér
désben ellene foglalt állást. így  tö rtén t, hogy harmadfél esztendei 
küzdelem után végre (1895. °k t. 16. és nov. 22.) a király szente
síthette  az izraelita vallásról és a vallás szabad gyakorlatáról szóló 
törvényjavaslatokat is.
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K ossuth halála. N em zeti gyász. A lb rech t főherceg  halála. A király és az ifjúság. Az ország 
ezeréves fennállásáról szóló törvény . A z országos kiállítás m egnyitása. V aszary prím ás 
m illennium i beszéde . Az udvar B udapesten . A z ország  ünnep ies hódo la ta  a király előtt. 
A  király beszéde . A V askapu m egnyitása. A király Rom ániában. A király a kiállításról. 
M ária  T erézia pozsonyi szobra. ]] . V ilm os császár budapesti áldom ása. A  király tíz szobra. 
Pestvárm egye k irályünnepe. M agyar udvari m éltóságok. A főhercegek magyarsága. Az 
1848. évi törvények  szen tesítésének  em lékünnepe. A usztria történelm i ünnepei és szelleme. 
A csehek P alacky-ünnepe. E llen tétek  M agyarország  és A usztria  közt. A k irályné m eggyil

koltatása. N em zeti gyász. (1894— 1898.)

A magyar demokrácia leghevesebb küzdelm einek idejében hunyt 
el a magyar demokrácia terem tője, J^ossuth Lajos és tizenegy 
hónap múlva — az osztrák katonai szellem legigazibb képviselője, 
Jllbrecht főherceg. Amaz a független M agyarország, emez az 
egységes A usztria m egtestesülése.

J^ossuth 1894. március 20-án huny t el Torinóban. Olaszország 
m eghatóan búcsúztatta , M agyarország leírhatatlan gyászszal fogadta 
holttestét. M iko r Székesfejérvárott m egpihentek vele, fia, Kossuth 
Ferenc, megjegyezte, hogy «hajdan i tt  a királyokat koronázták, 
m ost ezt a ravatalt koszorúzzák. Tudom , hogy számtalanszor 
nagyobb értéke van a nép koszorújának, m int a koronának». 
Április elsején volt Budapesten a tem etés, melynél nagyszerűbbet, 
m éltóbbat az ezeréves ország sohasem látott. «A mely nemzet 
halottait tudja ünnepelni — szólt a képviselőház szónoka, Jókai 
az a nem zet tud ja  az élőket is felmagasztalni. U gyanazon kardok
nak egyik oldalára ez volt felvésve: Pro libertate; s a m ásikra: 
M oriamur pro patria et rege nostro! S a m it e kardok éle a tö r 
ténelem  lapjaira felírt, az mind dicsőség volt. Ezután is az lesz . . . 
Á ldottak legyenek a hamvak, melyek a hjengesztelődést hazatértökkel 
befejezték!» Sírjából azonban, mely egybeforrasztotta a nem zetet, 
Herman O ttó  függetlenségi képviselő gyászbeszéde szerint még 
sem kelhetett ki a kiengesztelődés pálmája. «Nem zeted pedig —
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úgym ond — h itt a végső kiengesztelődésben; várta, hogy ravata
lodon mcgjclen a cipruság. Hiába h itt, hiába várta. A nemzet 
nemes, engedékeny lelkülete hiába bo ríto tta  egykoron a kiengesz- 
telődés fátyolát a népszabadság hőseinek és vértanúinak G olgothá- 
jára. N incs viszonzás; nincs és nincsen! És ez a végzet: hatalmas 
nemzetiségek és nemze
tek történelm i végzete.»

Á prilis 14-én U grón 
a képviselőházban bizal
m atlanságot indítványo
zo tt a kormány iránt, 
m ert április 14-e (a deb
receni függetlenségi nyi
latkozat) m iatt nem ment 
el Kossuth tem etésére, 
ho lo tt ezzel az álláspont
tal a nemzet régen föl
hagyott. «Mi — felelt 
Wekerle m iniszterelnök — 
a korona által gyakorolt 
végrehajtó hatalomnak 
vagyunk képviselői, nép
képviseleti bizalom alap
ján választott és nép- 
képviseleti tényezők ellenőrzése alá helyezett megbízottak . . . 
Többet tettünk , mint a külállamok kormányai hasonló viszonyok 
közt bárm ikor te ttek  volna . . . Az ellentétet a m últ és jelen közt 
m egoldották törvényeink; egészen elsimítani a jövőben a tö rtén e
lem, a jelenben az érzelmek föladata; de nem föladata a gyakor
lati politikának. A ki a gyakorlati politika mezején akarja ezeket az 
ellentéteket kiegyenlíteni, az lehetetlent kíván és megnehezíti még 
azt is, hogy az érzelem világában kiegyenlíttessenek.»

Epen aznap, 11. Vilmos császár bécsi látogatásakor figyeJmcz-

KOSSUTH LAJOS UTOLSÓ ARCKÉPE.
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te tte  Reuss herceg, a búcsúzó ném et nagykövet a vele beszélgető 
osztrák államférfiakat és tábornokokat, hogy K ossuth  ünneplése 
nem fordúl az uralkodóház ellen. «A m agyar — úgym ond — 
m onarchikus nép, m ert a király magyar és m űködése a politikai 
magyar nem zet érdekeinek felel meg. Azonkívül a monarchikus 
magyar nép dinasztikus; m ert a H absburg-ház régi volta, tekintélye, 
európai befolyása a m agyar nem zet tek in télyét emeli a keleti népek 
e lő tt s a magyar hegem óniát biztosítja a nemzetiségekkel szemben. 
Ebből azután önként következik, hogy az úgynevezett Kossuth- 
kultusznak nincsen antidinasztikus éle.»

K ossuthot, M agyarország egykori korm ányzóját, 1895. feb
ruári us 18-án — szintén olaszok közt, de osztrák terü leten , A rcóban -  - 
követte a halálban M agyarországnak egykori kormányzója, A lbrecht 
főherceg. «N agy veszteség ez birodalmamra — szólt a császár, ki 
francia terü leten , C ap-M artinban é rtesü lt elhunytáról. De még 
nagyobb fájdalom szívem nek; m ert birodalmamnak nagy hadvezére, 
de nekem hűséges barátom  volt.» «Közös hadseregünk körüli 
gazdag érdem eiért - szólt másnap a magyar képviselőház elnöke, 
Szilágyi Dezső és a harctéren a ra to tt ama fényes sikerekért, a 
melyek immár a tö rtén e t körébe tartoznak, nem múló dicsőség 
fűződik nevéhez.» M ind a két ház kü ldöttség  útján fejezte ki 
részvétét a király e lő tt s elnökei a miniszterekkel együ tt m eg
jelentek a nagyszerű bécsi tem etésen. «Zászlaink lehanyatlanak — 
szólt az uralkodó a tem etés napján (febr. 26.) kiadott hadparancs
ban ; — ágyúink utolsó üdvözletei dörgenek a hadsereg felügyelőjének, 
A lbrecht főhercegnek. Velem és házammal együ tt az egész véd
erő és az egész haza  fájdalmas gyászszal hajlik meg a pó to lhatat
lan veszteség előtt, m elyet a M indenható  akarata m ért ránk . . . 
A lbrecht főherceg halhatatlan emléke, m int a babérkoszorú, mely 
a novarai és custozzai hőst díszíti, hadseregem, két honvédségem, 
és haditengerészetem  elő tt a hűség, állhatatosság és a győzede- 
lembe vetett h it palládiuma.» «Előre kell haladnunk szólt 
(szept. 2.) a budweisi hadgyakorlatokon, épen A lbrecht egykori



TÖRTÉNELMI EMLÉKNAPOK. 2 5 ’

sátorában vezéreihez — de a szellem a régi marad.» És szept. 26. 
a bánffyhunyadi hadgyakorlatok végén is megelégedéssel jelentette  
ki, hogy bár A lbrecht 
főherceget elvesztették, 
az ő mélyen érze tt em
léke, alkotásai, törekvései 
erősen állanak és tevéke
nyen működnek.» A né
met császár m ost magát 
Ferenc Józsefet tü n te tte  
ki a porosz tábornagyi 
bottal, melyet A lbrecht 
viselt. ((Atyai barátom  
és hű szövetségesem,
Ferenc József császár és 
király igazi apostoli ki
rály —  szólt ezen a nyá
ron. - A béke apostol- 
sága egy európai uralko
dónak sem köszönhet 
többet, mint neki. Európa 
összes államférfiai ipar
kodhatnának, hogy az ő 
be- és kifelé békeszerző 
uralkodói bölcseségéből 
tanúljanak.»

A lbrecht halála esz
tendejében (1895. nov.
29.) veszítette el a csá
szár g ró f Taaffe E duárdo t 
is, gyermekkori barátját, 
a ki 1879—93. közt m int m iniszterelnök hasztalanul fáradozott az 
ausztriai nemzetiségek kibékítésén. ((A hazának egyik leghűbb fia

ALBRECHT FŐHERCEG.
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volt — írta róla a császár. — Az állam, melynek legújabb tö rténete  
szorosan összenőtt az ő nevével, önfeláldozó buzgóságú szolgáját 
vesztette el benne.» Ez évben (jún. 19.) m egbukott Taaffe utódja, 
hg. W indischgrätz is, m ire a császár egyenesen ráparancsolt g ró f 
Kielmannsegg E rich  alsóausztriai hely tartóra, hogy a m inisztérium  

-vezetését átvegye. «Ön rende t fog csinálni — szólt. Az államház
tartást rendezni kell. Parancsolom.» A g ró f  engedelm eskedett, de már 
szept. 30-án átengedte helyét gr. Badeni Kázmér galíciai helytartónak.

Galíciában a király 1894. szeptem berében já rt utoljára. A  fő
nemesség nagyszerűen fogadta; de m eghatóbb volt a fénynél, mikor 
a lengyel parasztok m egállították és százával térdelték  körül h in
tájá t s az uralkodónak kezét, lábát csókolták, m ikor kérőleveleiket 
ő maga szedegette össze. Vagy az a másik jelenet, m ikor 7000 
lengyel iskolásgyerm ek virágokkal hódolt előtte. M ennyire  szerette 
az ifjúságot, m egm utatta akkor (szept. 7.) a lembergi orvosi kar 
megnyitásánál, 1895-ben pedig három  más egyetem ünnepségein: 
junius 5-én a grazi egyetem  új épületének fölavatásakor s nálunk 
szept. 22. a kolozsvári és okt. 13. a zágrábi Ferenc-József-egye
tem ek meglátogatásakor. Az ifjúság buzdítására a budapesti egye
tem en már 1893. julius 18-án fölelevenítette s a kolozsvárira is 
k iterjeszte tte  a prom otio  sub auspiciis regis intézm ényét, melynél 
fogva a gimnázium és egyetem  m inden osztályában k itűn t ifjút a 
király vagy képviselője jelenlétében a király gyém ántos gyűrűjének 
átnyujtása m ellett avatják doktorrá. «Különösen gondjaikba ajánlom 
a tanúló ifjúságot — szólt a kolozsvári tanárokhoz. — M e rt az önök 
kezéből kerül ki egy nagy része az ország értelm iségének, annak 
az osztálynak, a mely mind számánál, mind képzettségénél fogva 
a haladásnak és az ország jó lé te  emelésének legkiválóbb tényezője.» 
«Ezen főiskola akadémiai polgárságának — szólt a zágrábiakhoz - 
azt az atyai tanácsot adom, hogy a tudom ányokra az ifjúság egész 
lelkesedésével adja magát, hogy majdan gazdag tudással és felvilá- 
gosúlt szellemmel léphessen a közéletbe. A  haza, a mely szolgála
taikra számít, ezt m int hű és odaadó fiaitól elvárja önöktől.»

2 5 2
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Zágrábot a nagy földrengés után akkor látta először és gyö 
nyörködött benne, mily szépen épü lt ú jra ; s talán még inkább 
abban, Hogy o tt a magyar vármegyék hódoló küldöttségével is 
találkozott. M egjelenésökben nemcsak a szem élyéhez való hű 
ragaszkodást látta, hanem azt a tény t is, hogy a M agyarország és 
H orvát-Szlavonország közt századok óta fennálló belső barátságos 
viszony változatlan. A  horvátok a következő esztendőben valóban 
együtt ünnepeltek a magyarokkal.

1896. első pillanatában országszerte m egkondúltak a harangok 
és hirdették, hogy a magyar állam ez évben üli ezeréves megalapí
tásának és fennállásának, ünnepét. Az 1896. május 14-én szentesített 
VU. törvénycikk szerint «a magyar szent korona országainak tö r 
vényhozása vallásos áhítattal ad hálát az isteni gondviselésnek, 
hogy az Á rpád és vitéz hadai által m egállapított hazát oltalmába 
fogadta, fejedelmeit bölcseséggel, népét erővel és önfeláldozó haza- 
szeretettel m egáldotta és az országot jó- és balsorsban segítve, 
annak léteiét ezer éven át sok viszontagság közt is fentartotta. 
Ezen ünnepélyes alkalommal az országgyűlés m indkét háza leg
mélyebb hódolattal járul ő császári és apostoli királyi felsége, 
1. Ferenc József elé, a kinek dicsőséges uralkodása alatt az ország 
alkotmányos szabadsága és zavartalan fejlődése biztosítva van. 
M agyarország és társországainak apostoli királya viszont tö rh e te t
len bizalmát nyilvánítja szere te tt népének hűségében. Szilárd alap
jai ezek annak az áldásos összhangnak, melynek ereje a jövendő 
századok biztos haladásának is zálogát képezi. A  törvényhozás a 
kegyelet, hódolat és királyi hajlandóság eme nyilatkozataival a m agyar 
állam ezeréves fennállásának emlékét örök időkre törvénybe iktatja.»

A nagyszerű ünnepek sorozata május 2-án kezdődött, mikor 
a királyi pár B udapesten a H absburg-család 27 tagjával és 21 állam 
követeivel, konzulaival jelent meg, hogy a nem zet színejava elő tt 
megnyissa az ezredéves országos kiállítást. Ez a kiállítás, a m int 
a király rem élte, ország-világ elő tt tanúsítani fogja, hogy a magyar 
nemzet, mely ezt az államot egy évezreden át sok viszontagság
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közt dicsőségesen ta rto tta  fenn, vitézségével ,a tró n t és hazáját 
nemcsak a harctéren tud ta  m indenkor megvédeni, hanem a műve
lődés terén  is m éltó helyet vívott ki magának és m éltó helyet 
foglalhat el a m űvelt nem zetek között. T anúsítani fogja, hogy 
habár a politikai küzdőtéren sokan különböző és eltérő utakat válasz
tanak is hazafias érzelm eik érvényesítésére: a magyar szentkorona 
iránt való hűségben, a hasznos munkánál, a tudom ányok teljesí
tésénél s ez által az ország javanak és dicsőségének előmozdításánál 
a hazának minden polgárát egyesítve és teljes egyetértésben 
találjuk.

M ásnap a királyi pár a királyi családdal együ tt ism ét magyar 
díszben jelent a koronázó tem plom ban, hol Vaszary hercegprím ás 
ta rto tta  a hálaadó istentiszteletet. A  király a főhercegekkel együtt az 
egész mise alatt állott, csak úrfölm utatáskor boru ltak  térdre. A pri
máš gyönyörű beszédet m ondott az ezredéves hazáról, m elyet kard 
foglalt el, kereszt ta r to tt  fenn. «Isten véghetetlen irgalmából ju to t
tunk  el — úgym ond — az ezredik évhez.

Légy üdvözölve, légy áldva a magasztos ünnepen igény
telen hű fiadtól, drága hazám! Á ldo tt legyen földednek minden 
hantja, mely annyi szent hamvat takar; áldott legyen földednek 
minden göröngye, m elyet hőseink vére öntöze, és munkás népünk 
verejtéke nedvesíte. Á ldo tt legyen földednek minden családi tű z 
helye, m elyet vallásunk megszentele. Légy üdvöz, légy áldott fel
séges királyom, nemzetem atyja! Isten irgalmából te  vezeted be a 
nem zetet a második ezer évbe, nem a fegyverek zörejével, hanem 
bölcseséged fényével, szereteted  melegével. Esdve kérem a királyok 
királyát, nyújtsa ki védő karját felséges szem élyedre; öntse, árasz- 
sza rád kegyelmeinek bőséges teljét, hogy ennek világosságánál 
részletesen és tisztán fölismerve nem zeted ügyeit, átlátva bajait, 
bátran és szerencsésen teljesíthessed és oldhassad meg mély kö te
lességérzettel, alkotmányos hűséggel és lankadatlan fáradsággal 
kezelt királyi föladatodat. A djon neked az Ú r csendes országot, 
hű tanácsadókat, jó  népet, erős hadsereget, tartós békességet,
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hosszú életet, hogy népedet szentségben és igazságban még soká 
boldogan vezethessed.»

A zután m egható szavakban üdvözölvén «földi királynénkat, 
földi anyánkat», m egáldotta a királyi gyerm ekeket, az uralkodó 
családot s még egyszer lángoló szavakkal fordult a nemzethez, 
mely nemzeti életének delén teljes erőben lép át a második ezred
évbe s melynek sorsa, legjobb királyának uralkodása alatt, saját 
kezébe van letéve. D e a nem zet Isten nélkül, ha még úgy össze
ta r t  sem boldogúl. A zért azt a törvényt, melyben ezeréves léteiét 
m egörökítette  s melyben az isteni gondviselést, a vallásos áhítatot, 
a király irán t való hűséget, a hazaszeretetet megemlíti, ne csak a 
fórum  hideg és érzéketlen táblájára, hanem leikébe is jó mélyen 
vésse be.

Távozásakor a király m egindúltan m ondott köszönetét a főpap
nak, ki Isten házában, a koronázó-tem plom ban, m ost már m ásod
szor in tézett oly fenkölt intelm et a nem zethez és hozzá.

Pár napig B udapest valódi székváros volt. A  király május 
3-án g ró f Festetich Tasziló főpohárnokm ester, 4-én g ró f Apponyi 
Lajos udvarnagy estélyén s 5-én a nemzeti kaszinó bálján a főher
cegekkel együ tt m egjelent. 5-én az udvarnál is fogadó-este volt, 
melyen a királynénak 70 hölgyet m utattak  be. «Valóban nagy
érdekű jelenetnek voltunk tanúi ----- szólt 6-án a nagykövetek 
búcsúreggelijén g róf N igra olasz nagykövet. — N épet láttunk, a mely, 
m iután századokon át küzdö tt E u rópa  szabadságáért, m éltó büsz
keséggel üli meg ezeréves nemzeti és állami fönnállásának ünnepét. 
M egűli a földgömb állami képviselőinek jelen létében ; köztük van 
az egykori ellenség (a tö rök) képviselője is, a ki már régóta jó  és 
lojális barátja lett. M egűli ez ünnepet dicsőséges és bölcs király, 
oly fejedelem alatt, kit az egész világ tisz te l; a kiben nagy tapasz
talattal nagy szív párosúl, a k it a kötelesség és igaz békeszeretet 
fenséges érzelm e lelkesít.»

A király gyakran m eglátogatta a kiállítást, de 18-án Bécsbe 
kellett sietnie testvéréhez, J^ároly hajós főherceghez, ki a télen
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te tt egyiptomi és palesztinai útjából nagybetegen té r t  haza. M ás
nap m egtért őseihez a magyar korona örököse, a magyar nem zet
nek egyik igaz barátja. A  m agyar országgyűlés legm élyebb rész
vétét nyilvánította a király irán t; feliratot in tézett hozzá s a tem e
tésen május 22-én m egkoszorúzta Károly Lajos koporsóját. 30-án 
a király már visszatért B udapestre, hogy megnyissa a delegációkat 
és ism ét rész t vegyen a nemzet öröm ében. Jun ius 2-án végignézte 
a tanulók országos tornaünnepét, a melyen 122 in tézet 4800 nö
vendéke m utatta  be hódolatát és ügyességét. M egtapsolta, tö b b 
ször ism ételtette m utatványaikat s azután az ifjúság közé vegyült. 
6-án le te tte  «új fejedelmi otthonának», a nagyszerű királyi palotá
nak alapkövét s másnap a hódoló küldöttségeket fogadta. 8-án, a 
koronázás évfordúlóján, a várpalotából a vármegyék ezer bandé- 
ristája kísérte a szent koronát a parlam ent hatalmas új palotájába, 
hol a két ház és a főhercegek jelenlétében aranyos emelvényre 
helyezték s úgy h irdették  ki az i 89Ó:V11. törvénycikket, melylyel 
a honalapítás ezredéves emlékét törvénybe iktatták. Ülés után a 
koronát a bandéristák ugyanazon rendben kísérték föl a várba, hol 
azonban m ost a törvényhozók is megjelentek, hogy hódoljanak a 
királynak. Ő t ez a korona, a képviselőház elnökének, Szilágyi 
Dezsőnek szavai szerint, nemcsak jog szerint illeti meg, hanem 
fejedelmi erényeinél fogva is, melyekkel ezt a korszakot betö ltö tte . 
Az elnök tisztelettel kérte  a királyt, legyen vezére a nem zet tö rek 
véseinek s hálát m ondott a M indenhatónak, hogy olyan királyt 
adott, ki az erők egyesítésének, a lelkesítésnek és a mérséklésnek 
hatalmát bírja.

«Ritka és m egható e történelm i időszakot jelző ünnep — 
felelt a király. — S midőn az egész ország átérzi annak nagy je len tő 
ségét, emlékezzünk meg m indenekelőtt kegyelettel őseinkről, kiknek 
bölcsesége az Isten oltalma m ellett b iz tosíto tta  ez állam eddigi 
fennállását; és m erítsük a történelem ből azt a hasznos tanulságot, 
hogy ez az ország csak akkor volt erős és virágzó, midőn fiai, 
királyukhoz és vallásukhoz híven ragaszkodva, egymás közt test-
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véries egyetértésben éltek; de ellenkezőleg veszedelmek környezték 
akkor, midőn belső viszályok zsibbasztották életerejét.» Azután a 
jó szomszédságra s az Ausztriával való kapcsolat szükségességére 
utalva, kiemelte, Hogy «a m agyar nemzet lángoló haza- és szabad- 
ságszeretete, harci vitézsége s balsorsban tanúsíto tt szívós kitartása 
az isteni gondviselés segítségéve] mindig leküzdötte a veszedelme
ket, fényes tanúságát adva eképen életerejének s államfentartó 
képességének.» S midőn ez ünnepies pillanatban elismeréssel emlé-

A MAGYARORSZÁG EZERÉVES FENNÁLLÁSÁNAK EMLÉKÉRE VERT ÉREM.

kezeit meg a magyar nem zetnek e kiváló tulajdonságairól, hőn 
óhajtotta, hogy «a jövendő századok végtelen folyamán a nem zetet, 
egyetértésben királyával, mindig az igazi hazaszeretet szövétneke 
vezérelje s a béke áldása közepette is higgadt, a körülm ényeket 
és létező viszonyokat számbavevő megfontolással biztosítsa az állami 
élet nyugodt fejlődését és fölvirágzását.» Végűi lelkesen buzdí
to tta  a törvényhozókat az ország javának előmozdítására.

Nemsokára, m ikor ö t napon keresztül ism ét tanulm ányozta a 
kiállítást, Széli Kálmán m iniszterelnök azzal m utatta be neki a 
Corpus Juris új kiadását, hogy ((újabban sokkal több  törvényt 
alkottak, mint régente.» ((Talán tö b b e t is, m int kellene», — szólt
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a király elgondolkozva. S valóban, az 1907. májusáig hozo tt 6955 
törvényből 1651, vagyis közel 24%  korára (1867 1907.) esik.
S ha m egfontoljuk, hogy a király úgy a beterjesztéskor, m int tá r
gyalás közben, főkép pedig a szentesítésnél minden egyes, néha 
pedig igen terjedelm es törvénycikkel behatóan foglalkozott, el kell 
ism ernünk, hogy élénkebb rész t a törvényhozásban Ferenc József
nél egyetlenegy királyunk sem vett.

A  hazát és királyt dicsőítették a honfoglalás emlékére az 
1896: V ili. t. c. értelm ében emelt oszlopok leleplezésénél, a tö r 
vényhatóságok, társulatok és intézetek díszgyűlésein, az új alkotá
sok, pl. a budapesti és a Ferenc-József-híd és az igazságügyi palota 
felavatásánál (okt. 4. és 20.), mely utóbbiaknál maga a király is 
megjelent. De fényben és jelentőségben valamennyit felülmúlta a 
szept. 27-ki ünnepség, a m ikor a király 1. Károly román és 1. Sán
dor szerb királyok, a külföldi követek, a magyar, osztrák és közös 
m iniszterek s az ország főbbjei jelenlétében a forgalomnak átadta 
a Vaskaput, m elyet hazánk európai megbízás következtében szabá
lyozott. «Az utolsó akadályok, melyek a szabad forgalomnak a 
nagy folyam folyásában ú tjá t állották, el vannak hárítva» szólt 
a király francia nyelven. Büszke volt arra a hivatásra, mely nekünk 
osztályrészül ju to tt  s abban a m eggyőződésben élt, hogy ez a 
nemzetközi érintkezés békés, valamint gyüm ölcsöző fejlődésének 
hatalmas lendületet fog adni. Pár nap múlva ugyan (okt. 1.) a 
képviselőházban egyes szónokok megjegyezték, hogy a király ezúttal 
M agyarországnak még nevét sem em líte tte ; de a világsajtó így is 
hazánkat ünnepelte  Traianus császár nagy m űvének befejezéséért, 
s egy esztendő múlva (1897. szept. 21.) 11. V ilm os ném et császár 
Budapesten nyíltan elismerte, hogy «a Vaskapu bilincseinek szét
törése új útakat n y ito tt a kereskedelem nek és forgalomnak s M a 
gyarországot besorozta egyenlő joggal a nagy m űvelt népek közé.» 
V iszont a vaskapui ünnepek után (1896. szept. 28.) a király Buka
restben meglátogatván a szomszéd Románia királyát, boldognak 
nevezte magát, hogy őszinte és változatlan barátságát m egújíthatja e

2 ĎO



TÖRTÉNELMI EMLÉKNAPOK. 2 6 l

szép és gazdag országban, m elyet a király nagy bölcsesége a hala
dás útjára vezetett és jelentőségét E urópa államai közt biztosíto tta . 
A  király három  napot (szept. 28— 30.) tö ltö tt  Romániában, mely
nek királyához baráti szeretet, költői lelkű királynéjához igaz tisz 
telet fűzte. A Kárpátok egyik legdélibb csúcsának, a Bella Formi- 
cának egy szikláját a rom ánok m ost ép úgy róla nevezték el, m int 
kevéssel előbb (aug. 18.) a magyarok a Kárpátok legmagasabb 
ormát, a gerlafalvi csúcsot. A  király azonban arra már nem talált 
időt, hogy meglátogassa másik dunai szomszédját, 1. Sándor szerb 
királyt is, a ki pedig harmadéve (1894. okt. 14— 16.) Budapesten 
a magyar király első fejedelmi vendége volt.

A király Romániából hazatérvén, az egész októbert B uda
pesten tö ltö tte  és szorgalmasan látogatta a kiállítást, melynek 
26,000 kiállítója közé tartozo tt. Távozásakor, okt. 28-án, Bánffy 
m iniszterelnökhöz in tézett kéziratában örömmel ism erte el, hogy 
teljesült, a m it néhány hónapja rem élt. «M egm utatta a nem zet az 
egész világ elő tt, hogy ezeréves fennállása után büszkén tekinthet 
nemcsak politikai vívmányaira, hanem szellemi és anyagi fejlődé
sére is ; és hogy ezáltal méltó helyet foglalhat el a m űvelt államok 
közt. M egm utatta  az állam egyik legszilárdabb alapját képező ra 
jongó hazaszeretetét és biztosítékát nyú jto tta  személyem és házam 
iránt tanúsíto tt szeretete és hű ragaszkodása által különösen annak, 
hogy az ily te ttek re  képes, ily érzelm ektől á tha to tt és királyával 
egyetértő nemzet bízvást és legjobb reményekkel tek in thet a jövő 
évezred elé.»

N ovem ber 5-én a kiállítás véget é rt s 26-án, az országgyűlés 
megnyitása napján, kétszáz iparos jelent meg a fővárosba vissza
té rt király elő tt, hogy m egköszönje azt az érdeklődést, melyet a 
kiállítás iránt családjával együ tt tanúsíto tt. A  király pedig ö rü lt, 
hogy szóval is kifejezhette teljes elism erését azért az áldozókész
ségért, fáradhatatlan buzgóságért, melynek a vállalat teljes, fényes 
sikerét köszönheti. Szilveszter éjszakáján ism ét harangok zúgása 
hirdette, hogy a jubiláris esztendő, a millennium véget ért.
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De nem ért véget a történelm i kegyelet, melynél fogva a 
nem zet és király a m últ nagy emlékeit továbbra is együ tt ünne
pelték. 1897. május 16-án a király és 28 H absburg jelenlétében 
leplezték le Pozsonyban M ária Terézia szobrát, Fadrusz remekét. 
A  király m egköszönte Pozsony városának, hogy ilyen módon ünne
pelte koronázása 25. évfordulóját. «A nem zet ünnepnapja ez — 
úgym ond — a melyen ismét lerójjuk a hálás kegyelet adóját ezen 
nagy királyné iránt, a ki a nem zetért élt, a k iért a haza minden 
fia kész volt meghalni és a kiben az egész világ az uralkodói 
erények eszm ényképét tisztelte. E z  a szobor nemcsak ezen régi 
koronázó város polgárságának a trón  és haza irán t való hű ragasz
kodását és szere te té t jelenti, hanem egyúttal a király és nemzet 
közti áldásos egyetértésnek és az utóvilág soha el nem múló 
kegyeletének is jelképe». Jelen volt azután a ferencrendiek Kun 
László korabeli tornya új fölavatásánál. Azon kegyelet következ
tében, melylyel őseinek emlékén csüng, május 25-én elrendelte, 
hogy 111. Béla király s neje: antiochiai Anna királyné földi marad
ványait a koronázási tem plom ban helyezzék el s nekik az ő költ
ségén állítsanak síremléket. Csakhamar azt is megparancsolta, hogy 
a királyi palota újonan épü lt szárnyában egy Szent-lstván term et 
rendezzenek be s annak másolatát a párisi kiállításon mutassák be; 
gondoskodott arról is, hogy M átyás király régi palotájának emlé
keit, melyekre márciusban bukkantak, külön terem ben gyűjtsék 
össze s a nagy királynak a palotában szobro t állítsanak. A  királyi 
palotában, melynek bokréta-ünnepe jú lius 10-én volt, a magyar 
nem zetet csakhamar 7 7 . Vilmos ném et császár is dicsőítette, ki a 
tatai hadgyakorlatokon (szept. 12— 15.), a béllyei vadászatokon 
(szept. 15 19.) s B udapesten (szept. 20 -21.) a magyar király
vendége volt. «O tthon  —- szólt a királyra szept. 21. m ondott 
áldomásában — vonzalmas érdeklődéssel kísérjük a lovagias magyar 
nép tö rténeté t, a melynek hazaszeretete közmondásos lett, a mely 
küzdelmes m últjában nem habozott, hogy életét és vérét áldozza 
a kereszt védelmére. Olyan nevek, m int Zrínyi és Sziget, ma is
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m egdobogtatják m inden ném et ifjúnak szivét. Vonzalmas bámulattal 
k ísértük az ezredéves születésnap ünnepét, a m elyet a hű magyar 
nép, szere te tt királya köré gyülekezve, m eglepő nagyszerűséggel 
ünnepelt. A  büszke műem lékek tanúságot tesznek m űérzékéről, 
míg a Vaskapu bilincseinek széttörése új utakat n y ito tt a keres
kedelemnek és forgalomnak s M agyarországot besorozta egyenlő 
joggal a nagy m űvelt népek közé. D e a mi rám  M agyarországon 
való tartózkodásom , kivált pedig budapesti fogadtatásom  alatt a 
legmélyebb hatást t e t t e : az a magyarnak lelkes odaadása felséged 
fenkölt személye iránt. D e nemcsak itt, hanem E urópaszerte  s 
különösen az én népem ben is ugyané lelkesedés lángol felségedért, 
a melynek én is részeséül bátorkodom  magamat vallani, a midőn 
fiú módjára atyai barátom ként tekintek föl felségedre. Hála felséged 
bölcseségének, népeink üdvére k ö tö tt szövetségünk szilárdan áll és 
felbonthatatlanúl, régó ta  őrzi s ezentúl is őrizni fogja E urópa 
békéjét. A felségedért való lelkes odaadás, bizonyos vagyok benne, 
ma is úgy lobog Á rpád  fiainak szívében, m int hajdanában, a mikor 
felséged nagy ősanyja felé k iá lto tták : M oriam ur pro rege nostro! 
Ezeket az érzelm eket kifejezve, mindazt, a m it mi felségedért érezünk, 
gondolunk és kérünk, abban a kiáltásban foglaljuk össze, a melyet 
m inden magyar em ber utolsó lehelletéig hangoztat (s ezt magyarúl 
m ondta): É ljen a király!«

S ha öröm et okozott, hogy a magyar tö rténelm et épen az a 
hatalmas uralkodó dicsőítette, a kinek nem zete egy ezredéven át 
támadta, vagy kicsinyelte a miénket, a nem zet mélyen meghatva 
fogadta, m ikor szeptem ber 25-én saját királya tudatta  vele, hogy 
a maga költségén állít szobro t tíz  magyarnak, köztük Bocskay 
Istvánnak és Bethlen G ábornak, kik a Habsburgokkal szemben 
fegyveresen védelm ezték hazájuk és vallásuk szabadságát. Szep
tem ber 30-án B udapest s az ország többi városa kivilágítással 
ünnepelte meg a nagy elhatározást, s másnap a főváros egy 
esztendei távoliét után riadó éljenzéssel fogadta a királynét, a kivel 
a király im ént legelőször közölte ezt az elhatározást. O k tóber 4-én
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BUDAPEST KIVILÁGÍTÁSA A TÍZ  SZOBOR AJÁNDÉKOZÁSA ALKALMÁBÓL.
3897. szept. 30.

döttséggel köszönte meg, hogy tíz szoborral ékesíti tereit. A király 
örvendezett, hogy a nem zet m egérte tte  atyai szándékait; m ert ez 
annak bizonysága, hogy a nem zet egyetért vele.

Pestvármegye közgyűlésén, mely (1897. okt. 16.) Ferenc József 
o tt kezdett első hivatalos m űködésének ötvenedik évfordulóját 
ünnepelte, Fazekas Á gost főjegyző méltán m ondhatta, hogy ma 
jobban m egértjük 1847-ben m ondott szavait. M in t akkor, ismét 
«nyilvános jelét adhatá a magyar nem zethez való élénk ragasz-

az országgyűlés hódoló felirato t in tézett a nevenapját ülő királyhoz, 
«ki a lelkesedésnek, az erők egyesítésének, és nagy célokra irányo
zásának a hatalmával rendelkezik és a kinek családja a nem zet 
sorsával egybeforrt.)) Az ország valamennyi törvényhatósága fel
iratokat in tézett a királyhoz, a főváros pedig okt. 18. külön kül-
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kodásának». Sok jelenség bizonyíto tta, hogy az uralkodócsalád nem 
idegenkedik többé a magyar nemzeti törekvésektől.

1895. jan. 20-án, báró Radvánszky Béla koronaőr felesketé
sekor tö rté n t először, hogy B udapesten a királyt csupán magyar 
udvari m éltóságok környezték. 1895. okt. 4-én a király elrendelte, 
hogy házi m iniszterét — a m indenkori külügym inisztert — ezen
túl ne a császári ház, hanem a császári és királyi ház m iniszterének 
nevezzék. 1896-ban az opera egyik előadásán páholyában fölállt 
Kölcsey himnuszának játszásakor s ezzel azt nemzeti himnusznak 
ösm erte el. N éhány órára a királyné is feledni látszott bánatát, 
m ikor (1896. okt. 9.) M unci bandája az ő parancsára a Rákóczit, 
a Szózatot s a legszebb magyar népdalokat húzta. József főherceget 
amúgy is m int a legm agyarabb kir. herceget szerették, tisztelték. 
M ost, 1897. július 6-án, a kir. herceg személyesen jelent meg, hogy 
a király engedelmével tiszteletbeli doktorrá avassák a kolozsvári 
egyetemen, s fogadalmat te tt, hogy a tudom ányokhoz és azokhoz, 
kik a tudom ányt a magyarság javára fejlesztik, mindaddig ragasz
kodik, míg szive dobogása tart. M ár előbb (1893. május 28.) b iz 
to síto tta  a debrecenieket, hogy fiából, József Á gostból derék 
magyar em ber lesz, a ki szeretni fogja hazáját. S midőn József 
Á gost még azon évben (nov. 15.) m egesküdött a király unokájával, 
A uguszta bajor hercegnővel, az eskető pap, Torna müncheni érsek, 
arra figyelm eztette az uralkodócsaládot, hogy az első magyar 
királyné a bajor Gizella v o l t ; kilencszáz esztendő múlva M agyar- 
ország ado tt egy G izellát Bajorországnak s m ost e Gizella leánya 
visszatér M agyarországba. S a müncheni lakomán a m agyar király 
magyarúl köszön tö tte  föl az ifjú párt. József Á gosto t pedig 1897. 
szeptem berében a katonaságtól egy esztendőre szabadságolta, hogy 
Timon Ákos a magyar alkotmánynyal és közjoggal alaposan m eg
ism ertethesse. Kisebbik fiát, 'Lászlót, József főherceg olyan magyar 
neveltetésben részesítette, hogy a királynak egy tréfás megjegyzése 
szerint egy kissé ném et szóra is kellene fogni; a nem zet kedveltje 
azonban húsz éves korában egy vadász-szerencsétlenség követkéz-
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tében már 1895. szept. 6. elhunyt. A király 1896. őszén magyar 
nyelvm estert rendelt unokaöcscsének, O ttó  főhercegnek legnagyobb 
fia, a kilenc éves Károly Ferenc József m ellé; alig másfél esztendő 
múlva (1898. febr. elején) váratlanúl maga elé rendelte  a gyermeket, 
s a tantárgyakból ő maga kérdezte ki, m ég pedig magyar nyelven. 
Ügyes feleleteiért m egdicsérte és buzd íto tta , hogy továbbra is 
szorgalmasan tanuljon magyarul. Tanúltak már a királyi ház távo
labbi rokonai is. Lajos bajor herceg a marosvásárhelyi huszár
ezred jubileum án (1898.) a magyarúl nem tudó  tiszteket azzal 
szégyenítette meg, hogy ő magyar (vasvármegyei) földbirtokos, 
tehát kötelességének tartja, hogy M agyarországban magyarúl be
széljen.

M indenki a nemzeti eszme elösm erését látta abban, hogy a 
király 1898. április 8-án szentesítette  az > 898 ; V . törvénycikket, 
mely nemzeti ünnepnek nyilvánította április 1 í-ét, azt a napot, a 
melyen V. Ferdinánd király az 1848. évi korszakot alkotó tö r 
vényeket szentesítette. S április i 1 -én, m ikor a király az ország- 
gyűlés hódoló és köszönő küldöttségét fogadta, nyíltan elösm erte, 
hogy «az 1848. évi törvények átalakító hatása terem tette  meg azt 
az alapot, melyen magyar koronája országainak újabbkori állami 
léte nyugszik s melyen azoknak szellemi és anyagi fejlődése oly 
örvendetesen halad.» B ízo tt magyar népének hazafiságában s tö r 
vényhozóinak bölcseségében, hogy a létező alapon az állam intéz
m ényeit oly ú ton fejlesztik, mely az ország valódi javát és közvetve 
a m onarchia hatalmi állását és tekintélyét m ozdítja elő. E ste  a 
fáklyásmenet a Rákóczival indúlt a király elé s Kölcsey himnuszával 
búcsúzo tt el tőle. A  nem zet ugyan ekkor is, ezentúl is március 
tizenötödikét ü lte  meg, m int a szabadság ünnepét, de mélyen 
szívébe vésődött, hogy «annyi balszerencse közt, oly sok viszály 
után» március tizenötödikének legfőbb eredm ényeit királyával együtt 
dicsőíthette. A  nem zet sem zárkózott el azon tény elől, hogy 
Ferenc József ebben az esztendőben tölti be uralkodásának fél
századát. «Hálás és hódolatteljes szívünk melegével kérjük a M inden-
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ható t — szólt hozzá május 1 i-én  a m agyar delegáció nevében Széli 
Kálmán — hogy felségedet ezen felségedre és minden népeire oly 
emlékezetes esztendőben is, áldásának bőségével áraszsza el.»

Inkább dinasztikus, m int nemzeti jellegök volt A usztria tö rté 
nelmi ünnepeinek; m ert a cseh, lengyel, olasz nem m indig ünnepelhe- 

. te t t  együ tt az osztrák-ném ettel. Bécs hatalmas szobrait nem a nemzet 
állította, m int a budapestieket, hanem többnyire  maga a császár. 
Az ő jelenlétében leplezték le i860, május 22-én a hadvezér Károly 
főherceg szob rá t; 1865. okt. 18. Savoyai Jenő herceg, 1867. 
okt. 20. Schw arzenberg Károly herceg, a napoléoni idők hadvezére; 
1872. Schubert, 1880. május 1. Beethoven, 1886. szept. 24. 
T egetthoff altengernagy, 1888. május 13. M ária Terézia (s vele 
a magyar Hadik, Nádasdy, Pray, Grassalkovich és az erdélyi 
B ruckenthal), 1889. május 23-án G rillparzer, 1892. április 24-én 
Radetzky tábornagy, 1896. ápr. 21-én M ozart s mások szobrait. 
Személyesen avatta föl Bécsnek majdnem valamennyi s a tartom á
nyoknak sok em lékszerű középületét és közintézetét. Egy-egy 
alap- vagy zárókő elhelyezése végett még kisebb városokba is 
szívesen kirándult. Az ezredeket híres osztrák vezérekről és ural
kodókról nevezte el. Bécs, T iro), Krajna, T riest stb. százados 
ünnepein, vagy legutoljára 1897. febr. 12-én a G o tterha lte  százados 
jubileum án családjával eg y ü tt rész t vett. K ortársaihoz, a kik szolgá
latuknak, közéletüknek valamely öröm ünnepét ülték, elösmerő és 
buzdító  szavakat in téze tt; ezredei alapításának évfordúlói alkalmával 
katonáit m indig üdvözölte. Az osztrákokat a hadseregben a «hagyo
mányos», a közéletben, még a tudom ányokban is, az ó-osztrák 
szellem ápolására in te tte , lelkesítette. D e m ost is tapasztalnia 
kellett, uralkodása kezdetén báró E ötvös József m ennyire helyesen 
íté lte  meg a viszonyokat, m ikor figyelm eztette, hogy alapíthat 
hatalmas államot, de annak népét nem egyesítheti a haza fogal
m ában; m ert «osztrák hazafiság a népnél nincs».

Egy párt valóban a ném et birodalom hoz való csatlakozást 
óhajtotta. E nnek nevében m ondta Schönerer (1898. ápr. 29.) az
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osztrák parlam entben, Hogy «a mi jövőnk máshol v an : nem abban 
az államban, a m elyet saját álJamférfiai lassankint szétkormányoznak. 
J lz  osztrák hazafiak nagy része ilyen érzéssel lép a jubileum  évébe, 
melyben a ma még uralkodó szándékozik ünnepelni uralkodása 
ötvenedik évét.» W olf pedig (június 7.) arra em lékeztette az 
osztrák képviselőket, hogy 1848-ban decem ber 2-át ok tóber hatodika 
(a bécsi forradalom) előzte meg s hogy nemcsak Bécsben, de más 
városokban is vannak még lámpaoszlopok. E z az izgato tt hangulat 
tavaly kezdődött, m ikor (1897. ápr. 5. és 22.) Badeni osztrák 
m iniszterelnök m eghagyta, hogy 1901-től fogva Csehországban a 
cseh és a ném et legyen a hivatalos nyelv. A  nagynémetek ennek 
következtében Badenit vád alá akarták helyezni és semmiféle más 
ügygyei nem akartak addig foglalkozni, míg a császár Badenit el 
nem bocsátja s a ném et hivatalos nyelvet vissza nem állítja. 
Bécsben már-már k itö rt a forradalom, m ikor a császár nov. 26-án 
Badeni helyébe báró G autschot nevezte ki. G autsch ugyan 1898. 
febr. 24. a nyelvrendeleteket visszavonta, de ebben az ügyben 
kibocsátott rendeletéivel nem nyugtatta  meg sem a ném eteket, sem 
a cseheket, kik másnap már újból sürgették  a császárt, hogy cseh 
királylyá koronáztassa magát. G autsch m árcius 5-én g ró f T h u n  
Ferencnek engedte át helyét, ki első sorban az osztrák-m agyar 
kiegyezést akarta megszavaztatni. A  ném etek azonban m ost már 
a G autsch-féle rendeletek visszavonását követelték s a városok is 
annyira tün te ttek , hogy e m iatt a kormány G razo t ostrom állapotba 
helyezte. A  csehek Prágában a Palacky cseh tö rténetíró  százados 
ünnepén (jún. 19— 20.) nyíltan dicsőítették az oroszokat, s ugyan
akkor a galiciai parasztok annyira üldözték a zsidókat, hogy 
rögtönítélő  bíróságot kellett h irdetni ellenök. A  császár jún. 13-án 
bizonytalan időre elnapolta az osztrák parlam entet s elhatározta, 
hogy az osztrák alkotmány 14. §-ában m egadott jogánál fogva 
A usztriában rendelet útján lépteti életbe a M agyarországgal való 
kiegyezést. A  tárgyalást részin t Bécsben, részint — saját szeme 
elő tt — Ischlben tovább kellett folytatni (aug. 5— 14.) s el is
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készültek a főbb pontokkal. De kimondták, hogy azokat 1903. után, 
ha a két parlam ent meg nem egyeznék, a törvényben m egszabott 
tíz évnél tovább is, illetőleg m indaddig érvényben tartják, míg a 
két parlam ent másképen nem intézkedik. E z az ú. n. ischli klauzula 
(záradék), mely u tóbb  heves tám adásokra adott alkalmat.

M indenképen kedvezőtlen jelenségek közt kezdődött a császár 
ötvenéves jubileum a. Június 24-én a B u rg  elő tt 60.000 iskolás fiú 
hódolt az uralkodónak, ki igen szép beszédet in tézett hozzájok. 
«Valami rendkívüli, leírhatatlanúl szép volt az egész — szólt 
Lueger főpolgárm esterhez. — Köszönöm, hogy ezt a nagy gyönyörű
séget m egszerezték nekem. Igazán nagy vigasztalásomra szolgált a 
mostani esztendők sok bánatában.» M ásnap Ferenc Ferdinánd fő
herceg 4000 vadászt vezetett eléje. A  főherceget, ki hosszas beteg
ségéből teljesen felgyógyult, nem rég (márc. 29.) egyenesen a maga 
hadúri fenhatósága alá rendelte  s fölváltva a különböző hadtestek 
gyakorlatainak vezetését bízta rá, hogy minden fegyvernemről «azt 
a gazdag tájékozást nyerje, mi a közéletnek egykor csak javára 
vál hátik».

Szept. 2-án eg y ü tt m entek a buziási hadgyakorlatokra, hol a 
rom ánok is m indenütt magyar zászlókkal üdvözölték őket. A  király 
jól érezte magát s derü lten  m ondta egyik altábornagyának, hogy 
olyan jó esztendeje nem volt, m int az idei, m ert idáig nem érte 
semmi szerencsétlenség. Jobb híreket hallo tt beteg  feleségéről is, 
E rzsébet királynéról, kitől Ischlben július 15-én búcsúzo tt el. 
A királyné, a ném etországi (neuheim i) orvosi kezelés után szokása 
szerin t ism ét Svájcba ment, hol és a francia Cap M artin  vidékén 
1894 óta a király is évenkint meg szokta látogatni. A királyné 
szeptem ber 3-án már a svájci T errite tben  nevezett ki nyolc magyar 
udvarhölgyet s onnan ír t  urának, m ennyire sajnálja, hogy ezen a 
szép vidéken nem lehetnek ism ét együtt. A  király Buziásról szep
tem ber 7-én jókedvűen indúlt tovább és Szegeden ötven rabnak 
m egkegyelm ezett. Schönbrunnban csak némi időt akart tölteni, 
hogy tizedikén este már a lőcsei hadgyakorlatokra mehessen.
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Aznap délután azonban Sztáray Irma grófnő és Berzeviczy 
tábornok Genfből azt a re ttene tes h írt közölte g ró f Paar főhad- 
segéddel, hogy o tt a királynét fél ke ttőkor egy olasz anarchista 
meggyilkolta. «Csak semmitől sem maradok én megkímélve ezen 
a világon!» sóhajto tt a király a hír hallatára és karosszékébe 
rogyott. «M egfoghatatlan — szólt u tóbb  — hogyan gyilkolhatták 
meg ezt az asszonyt, a ki világéletében senkit sem b án to tt és 
mindig csak jó t tett.»  A zután egy órahosszat zokogott. Öcscse, 
Lajos V iktor jelent meg először vigasztalására. M ária Valéria más
nap, Gizella M ünchenből csak harmadnap érkezhetett meg, hogy 
felcsókolják édes apjok könyeit. E g y ü tt hallgatott velők misét a 
kastély kápolnájában, mire némileg m egnyugodva m ondta nekik: 
Istenbe vetett bizalmamat nem vesztettem  el.

Hazánk annál nagyobb megdöbbenéssel é rtesü lt a gyilkos
ságról, m ert a király egészségi állapotáról is nagyon nyugtalanító 
hírek terjedtek el. A képviselőházban (szept. i i.)  Szilágyi Dezső 
elnök a tő rre l á tszűrt fejedelmi szív e lő tt mély fájdalomban meg
törve em lékeztette a törvényhozókat a királynéra, «a kinek lelkében 
viszhangot kelte tt minden nemes és nagy törekvés, mely az egész 
nemzetből a trón  felé szállott és áldó, ápoló kezét terjesz te tte  ki 
azokra. Nehéz idők folyamán a legsúlyosabb emberi szenvedések 
alatt roskadozó egészséggel, megadással tű rte , szenvedte mindazt, 
a mit a M indenható  keze rá m é rt; és tengerében az em észtő fájda
lomnak maradt őrangyala felséges férjének és népének. N ehéz, 
nehéz ezt elviselni. Á ldo tt és szent legyen emléke, m int igaz és 
el nem múló a hódoló ragaszkodás és szeretet, melylyel a nemzet 
környezte. Elhelyezzük azt híven a föntartó  nemzeti érzések 
kincstárába és emléktáblájára ráírjuk  egy nemzet háláját. És oda- 
nyujtjuk ezt fölséges urunknak és királyunknak is. Leljen nagy 
kötelességérzettel m egtelt szíve némi vigasztalást abban a tu d a t
ban, hogy a fenséges házát é rt csapás fölötti fájdalmában a nemzet 
vele osztatlanul együ tt érez és soha el nem enyészhetik az a jó, 
mely a trónró l jő!» ' A két ház elhatározta, hogy kifejezi hódoló
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részvétét a király i r á n t ; a királyné emlékét törvénybe iktatja, a 
tem etést követő harm adnapig ülést nem ta rt s tagjai harminc 
napig gyászolnak. «M agyarország igazi anyját vesztette el a boldo- 
gúltban», szólt a király (szept. 13.) Bánffy m iniszterhez. Genfben 
a freiburgi püspök aznap szentelte be a koporsót, mely azután 
harm adnap éjjel érkezett meg Bécsbe s a király és gyermekei 
a vár kápolnájában zokogva ború ltak  hideg ércfödelére. M ásnap 
a királyné magyar kancellárja, b. H ornig  Károly veszprémi püs
pök, gyászm isét m ondott a kápolnában. Külföldi fejedelmek, a 
család tagjai s a két állam koszorúkkal bo ríto tták  el a ravatalt; 
de a bécsiekben a részvétet felülm últa a kíváncsiság. A  hogy a 
szem tanú Jókai írta ; «csak úgy fúj reánk a hidegség m indenün
nen ebben a Bécsben». Szept. 17-én volt a tem etés. A  királyt leg
hívebb barátja, 11. Vilmos császár kisérte. A lbert szász, Károly román 
és Sándor szerb királyok, Ferdinánd bolgár fejedelem, Alexis orosz 
nagyherceg, az olasz, görög és m ontenegrói trónörökösök, több 
ném et uralkodó herceg, 35 H absburg, a külföldi államok követei, 
ötszáz diszruhás magyar ú r követték őket a kapucinusok sírboltjába. 
A  vértanú királyné valahára m egpihent fia m ellett, kinek halála óta 
kilenc esztendeig bujdosott a világbar. «Hőn szerete tt hitvestársa 
gyászos emlékére» a király még aznap m egalapította nők számára az 
E rzsébet-rendet s annak nagykeresztjével először is Sztáray grófnőt 
d íszíte tte  föl, a kinek karjai közt lehelte ki lelkét a királyné.

«Azon határtalan fájdalom közepette, mely engemet és házamat 
é rt — szólt a király másnap, népeihez in tézett kiáltványában, 
szemben ama hallatlan tette l, mely borzalom ba ejti az egész művelt 
világot, m indenekelőtt szere te tt népeim hangja az, a mely enyhítően 
hat szívemig. M időn az isteni végzés elő tt, mely oly súlyos és fel
foghatatlan csapást m ért reám, alázattal meghajlok, hálát kell adnom 
a gondviselésnek azon nagy kincsért, melyet számomra fe n ta r to tt: a 
milliók azon szere te téért és hűségéért, mely a szenvedés órájában 
engem és családomat környez . . . M időn az ünnepi hangoknak, 
melyeknek ezen évet kísérniük kellett volna, el kell n ém ú ln iok :a
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ragaszkodás és hű egyetértés számtalan tanúságaira való visszaemlé
kezés azon legbecsesebb adomány marad számomra, melyet nekem 
népeim nyújthattak».

«Fájdalmunk közössége —- folytatta — újabb, benső köteléket 
fűz a trón  és haza közt. N épeim  változhatatlan szeretete m egerősít 
kötelességemnek nemcsak azon fokozott érzetében, hogy a reám b ízo tt 
küldetésben kitartsak, hanem m egerősít egyszersm ind a siker rem é
nyében. Esedezem  a m indenhatóhoz, a ki oly nehezen sú jto tt, adjon 
még erőt, hogy véghezvihessem, a m ire hívatva vagyok. Imádkozom, 
áldja meg népeim et és világosítsa fel őket, hogy megtalálják a szeretet 
és a z  egyetértés útját, a melyen viruljanak és boldogok legyenek».

18*
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A NAGY SZÁZAD VÉGE.

A király egyetlen vigasza a munka. A királyné emléke a törvényben. Szobrának helye. 
' A  császárság ötvenedik évfordulója. Törvényen kívüli ál lapotok M agyarországban és Ausztriá

ban. Obstrukció. Széli minisztériuma. Pápay  halála. A  szabadságharc emléknapjai. Az ön
álló vámterület kérdése. A nyelvkérdés és «a 14. paragrafus)) Ausztriában. A király Berlin
ben. Hetvenedik  születésnapja. A magyar királyság és keresz ténység kilencszázados ünnepe.

A trónörökös h ázassága ;  lemondása gyermekeinek trónörökléséről.  ( 1 8 9 8 -1 9 0 0 . )

«Ne kíméljenek a m unkától - szólt a király a magyar mi
niszterelnökhöz egy nappal a tem etés előtt. — M ostantól fogva 
többet akarok dolgozni, m int eddig, m ert egyetlen vigaszomat csak 
a munkában találhatom .» S valóban, csodálatos m unkaszeretete 
ta rto tta  fenn már a gyász napjaiban is és az adott neki erő t az 
ú jú lt erővel k itö rt politikai küzdelm ekben. O któber 11-én a király 
G ödöllőre érkezett s másnap már szentesítette  az 1898 : XX. tö r 
vénycikket, mely «hőn szere te tt dicsőűlt E rzsébet királynénknak, 
a haza jótevő nemtőjének a nem zet hálájával és kegyeletével őrzö tt, 
á ldo tt emlékét törvénybe iktatja» és számára a fővárosban közada
kozásból szobro t emelni rendelt.

N ovem ber 2-án Bánffy m iniszterelnök a szoborbizottságban 
bejelentette, hogy a szobro t a budavári Szent G yörgy-téren óhajtja 
fölállítani; s novem ber 11-én tudatta  a képviselőházzal, hogy a 
Szent G yörgy teréről Hentzi szobrát a lipótmezei új hadapród
iskola udvarára viszik át. «Íme — írta Jókai ezek hallatára a 
mi égbeszálJt védőszentünk még a földi életen túl is csodákat 
tesz értünk. Letörli az u tolsó  könyet is nem zetünk arcáról . . .» 
A  király azonban már 1867-ben gondolt a szobor áthelyezésére. 
M ikor g ró f Andrássyval tudatta , hogy a koronázási ajándékot 
feleségével eg y ü tt a honvédek özvegyeinek, árváinak, ro k k an ta i
nak adja, a H entzi-em lékre pillantva, csöndesen azt m ondta: «Ezt 
az ócska vasat el lehetne vinni Bécsbe az arzenálba. De csak hadd
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maradjon még egy darabig itt. Ez fogja m egm utatni, tudtak-e 
mások is úgy felejteni, m int én?!» Azonban 1895. ápr. 1. kevésbe 
m últ, hogy egy hírlapíró (Szeles A dorján) levegőbe nem rö p íte tte  
a gyűlölt emléket. Eltávolítása m iatt a nagynémetek a császárt az 
osztrák parlam entben (nov. 5.) hálátlanságról vádolták; a hadügy
m iniszternek azt a kijelentését pedig, hogy azt a szobro t m int a 
vitézség és hűség el nem múló jelét állítják a serdűlő katona
ifjúság elé, a magyar parlam entben (nov. 17 22.) a legzajosabb
jelenetek közt támadták. G ró f Apponyi arról vádolta a miniszter- 
elnököt, hogy nem adott jó tanácsot a királynak s ekként meg
bolygatta az eddigi egyetértést a király, hadsereg és nemzet közt 
s m egsértette a király és a nemzeti élet összes tényezőinek érzel
meit. Az ellenzék (nov. 21.) déltől éjfélig nem engedte szóhoz 
jutni báró Fejérváry honvédelmi m inisztert s az ülés bezárása 
után a képviselők egy része a karzattal együ tt énekelte a Kossuth- 
nótát. Nov. 25-én 89 ellenzéki képviselő feliratban akarta kérni a 
királyt a Bánffy-kormány elbocsájtására, m ert «törvénytelen csele
kedeteivel és nyilatkozataival nem csupán az alkotmány egyes 
intézkedéseit, de magát az alkotmány lényegét is megtámadta». 
Ugyanaznap az osztrák parlam ent elhatározta ugyan, hogy az 
ötvenedik évfordúlón szerencsét kíván a császárnak, de a nagy
ném et képviselők kijelentették, hogy hódolatot nem nyilvánítanak 
addig, míg a nyelvrendeletek életben vannak.

A király tehát, ki másnap kedvetlenül u tazo tt el M agyar- 
országból, m int császár A usztriában sem talált vigasztalást. Az 
ötvenedik évfordúlón hazánkban 69, A usztriában 4404 k itün tetést 
adott híveinek, kiket ily nagy töm egben sohasem ju ta lm azo tt; a 
m ellett minden régibb katonájának és tisztvi-seJőjének jogo t adott 
a m ost a lap íto tt szolgálati érem viselésére. V iszont köszönettel 
fogadta, hogy alattvalói ebből az alkalomból 40 millió koronára 
menő jótékony alapítványokat tettek . K öszönetét m ondott hű had
seregének is és melegen üdvözölte József kir. herceget, ki szintén 
ezen a napon tö ltö tte  be katonai szolgálatának 50. évét. De őmaga
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Wallseebe vonult, M ária Valériához, hogy gyerm ekei, unokái közt 
inkább felejtsen m int emlékezzék.

A parlam ent rendes munkássága megakadt mind hazánkban, 
mind A usztriában. A  gazdasági kiegyezést, a rendes költségvetést, 
sőt a kormányzási költségekre való ideiglenes fölhatalmazást (az 
indem nityt) sem szavazták meg, minek következtében 1899. újév 
napján mind a két államban elkezdődtek az úgynevezett törvényen 
kívüli, vagyis exlex-állapotok.

1899. jan. 20-án a főrendiház elvetette azt az indítványt, 
mely szerint feliratban kérjék a királyt, gyakorolja alkotmányos 
jogait olyképen, hogy az alkotmányos állapotok m ielőbb helyre- 
álljanak. Három  nap múlva Hevesvárm egye már tiltakozott az 
országgyűlés e lő tt, hogy a korm ány törvényes felhatalmazás nél
kül adót szedjen, katonát sorozzon, s hogy a király az ország- 
gyűlést esetleg föloszlassa. Azonban a hónapok óta tartó  agyon- 
beszélés vagy szódarálás (obstrukció) következtében a császár a 
birodalmi tanácsot febr. 1. már elnapolta. Ez a sors fenyegette 
a magyar országgyűlést is, melynek tanácskozásait, mivel Szilágyi 
Dezső elnök és társai lem ondtak, decem ber 17. óta az ősz M adarász 
József m int korelnök vezette az obstrukció viharai közt. Végre 
febr. 26-án a király elbocsájtotta Bánffyt, de hálásan ösm erte el 
«nehéz viszonyok közt is m indenkor teljes odaadással, ritka ö n 
megtagadással és tiszta hazafias szándékkal te ljesíte tt kiválóan hű, 
buzgó és kitűnő szolgálatait». M árcius elsején az egész képviselő
ház lelkesen éljenezte a királyt, m ikor Széli Kálmán bem utatta 
az új m inisztérium ot s kijelentette, hogy jelszava: jog, törvény, 
igazság. M ásnap a ház m egválaszthatta rendes elnökeit s a parla
ment békéje helyreállt. «Ú gy látszik, virrad! — szólt a búcsúzó 
korelnök. — A törvényesen koronázott királynak s utódainak 
saját törvényei és szokásai szerint kel) korm ányozniok az orszá
got. Ingatag az a hatalom, mely nincs bevésve a nem zet szívébe. 
A nem zet szívébe pedig örökre be van vésve a szabadság, fü g
getlenség, önállóság. » M árcius 17-én a király szentesítette  a költ
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ségvetési felhatalmazásról szóló törvényt s ezzel az első törvényen 
kívüli (exlex)-állapot s vele az önkényes uralom  m iatt való aggo
dalom m egszűnt. Széli Kálmánnak akkora többsége volt, m ilyen
nel 1867. óta egyetlenegy kormány sem rendelkezett. A tárgya-

A K 1R Á L Y /M Á R 1A VALÉRIA GYERMEKEIVEL.

lások egészben véve nyugodtan folytak s ebben az esztendőben 
a király ötven törvényt szentesített. Ném elyek azonban nem bíz
tak eléggé kabinetirodájának alkotmányos érzületében. Az iroda 
korábbi osztályfőnökét, "Pdpay Istvánt, a király s a nem zet egyaránt 
szerette. M ikor úgy volt, hogy betegsége m iatt Pápay az ezred
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éves kiállításra nem jöhet le, a király félig tréfásan, félig megin- 
dúltan m ondta, hogy «ha vattába göngyölik is, velem kell jönn ie ; 
nélküle nem megyek». Halála (1897. jan. 6.) után — továbbra is 
dr. Schiessl Ferenc igazgatása alatt — szintén jó magyar ember, 
aradvári báró T^önig Károly le tt az osztályfőnök. 1899. márc. 17-én 
tehát Széli Kálmán b iztosítha tta  a képviselőházat, hogy a király 
kabinetirodája a legjobb és legalkotmányosabb kezekben van s 
hogy semmi sem tö rtén ik  o tt az alkotmányosság ellen.

A  király április 30.— május 17. ismét Budapesten tartózko
d o tt s május elsején lejö tt oda Ferenc Ferdinánd is, hogy meg- 
ösmerkedjék a magyar közélet és előkelő világ jeleseivel. M ájus
21-én az egész udvar együ tt volt Bécsben A lbrecht főherceg 
szobrának leleplezésén. A  magyar főváros épen aznap ünnepelte 
Budavár bevételének évfordúlóját; s minden vidék leró tta  kegye
letét a határában ötven év e lő tt vívott ütközetek elesett hősei 
iránt. Junius 11-én a király nyaralóhelyén, G ödöllőn is emléket 
állítottak az isaszegi csatában o tt  elhunytaknak. És valóságos nem
zeti ünnep volt julius 30-án Segesvárt, a hol Petőfi elesett. M i
alatt aug. 12-én a katonák a H en tz i-szobro t m int síremléket avat
ták fel a hadapród-iskola udvarán, a polgárok gyászm isét m ondat
tak a Hentzivel szemben elesett honvédekért s m egkoszorúzták a 
budai honvédemléket. S az ötvenedik évfbrdúlón a képviselőház 
koszorúját maga az elnök te tte  le az aradi vértanúk sírjára.

A  ki nem ösmeri a magyar nép lelkét, szellemét, sohasem 
értheti meg, hogyan tö rtén h e te tt, hogy minden ilyen alkalommal 
hódoló tisztelettel és szerete tte l emlékeztek meg a királyról, ki 
ellen császár korában küzdeniük kellett. Darányi Ignác m iniszter 
szept. 3-án a szegedi gazdasági kiállítás megnyitásakor részben 
meg is m ondta ennek az okát. A zért d icső íte tte  a királyt, m ert 
azt a legmagasabb polcot, a melyen áll, csak arra használja, hogy 
leg többet fáradjon, leg többet dolgozzék hű népéért. A magyar 
alföld soha nem rem élt emelkedésének s ezzel gazdasági fejlődé
sünknek korszaka nem választható el többé az ő történelm i dicső
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ségétől. A mit a m agyar honvédség főparancsnoka, József főher
ceg, azzal egészített ki, hogy ((ezt a földet, melyet vitéz őseink 
fegyverrel hódíto ttak  meg, mi munkával és kitartással iparkodunk 
megtartani és virágzóvá tenni.»

PÁPAY ISTVÁN.

Ebben bízva, Széli Kálmán már 1899. jun ius 14-én kijelen
te tte  a képviselőházban, hogy M agyarországnak m ost már önálló 
intézkedés (nem szerződés) alakjában kell rendeznie vám- és ke
reskedelmi viszonyait Ausztriával szemben. Junius 21— 26. közt 
a képviselőház tárgyalta és megszavazta a gazdasági kiegyezésről 
szóló javaslatot, m elyet a király szentesített is; a két ház (jul.
5— 11.) elfogadta a gazdasági kiegyezéssel összefüggő többi javas-
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lato t is, de az osztrák parlam ent nem készülvén el velők, a csá
szár jul. 20-án azokat A usztriában az osztrák alkotmány 14. §-a 
alapján önmaga lép te tte  életbe. M ivel a javaslatoknak a szesz- és 
cukoradóra vonatkozó része az osztrák iparosoknak nem kedvezett, 
a városokban a császár ellen is tü n te ttek  s a népgyűléseken a 
G o tt erhalte helyett a W acht am Rheint énekelgették. Ellenben a 
prágaiak aug. 30. arra kérték a reichstadti hadgyakorlatokra utazó 
császárt, hogy «jövőre hosszabb ideig tartózkodjék elődjei régi, 
tiszteletrem éltó  székhelyén : hadd örüljön az egész cseh nép ennek 
a kegynek» ; de m ikor T h u n  bukásával (szept. 23.) Clary minisz
térium a okt. 17-én az 1898. febr. 24-i nyelvrendeletet visszavonta 
és Csehországban ism ét a ném etet te tte  hivatalos nyelvvé, a cse
hek zavarogni kezdtek s a kétfejű sast lábbal tiporták . Novem ber 
elsején az ellenőrzési szemléken a cseh tartalékosok «hier»! helyett 
«zde»-veJ fe le lge ttek ; a m iért ugyan sokat becsuktak közülök, de 
annyit elértek vele, hogy a tartalékosok nálunk is tü n te tte k  a 
német jelentkezés ellen. «Furcsa — szólt a király november 4-én 
Gajári Ö dön képviselőhöz egy udvari ebéd után — hogy a hon
védségnél, hol m agyar a szolgálati nyelv, némely tartalékos hier- 
rel felel, míg a közös hadsereg ellenőrző szemléjén, hol meg né
m et a szolgálat nyelve, egyesek jelent kiáltanak. Ennek a tévedés
nek megvan az a végzetes következése, hogy a horvátok horvátul, 
az oláhok oláhúl, a tó tok  tó tu l jelentkeznek. Így azután m egbom 
lik a szolgálati nyelv rendje nemcsak a közös hadseregnél, hanem 
a honvédségnél is.» «Törvény nélkül — szólt a képviselőházban 
dec. 4-én Barabás Béla a tartalékosok jelentkezéséről — nem 
lehet kötelezni a m agyart az idegen nyelv használatára. E  rendelet 
m ögött elsülyed az alkotmányos király és fölemelkedik az im pe
rátor. H a a király fölveszi a katona-zubbonyt, eltűnik a Szent 
István palástja.» A zért azonban, hogy a nemzet sohasem élvezte 
a király atyai szerete tét, másnap az elnök rendreútasíto tta .

N ovem ber 21— 22-én a császár Bécsben számos osztrák poli
tikust fogadott s komolyan in te tte  őket, ne akadályozzák a paria-
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ment tárgyalásait, a M agyarországgal való gazdasági kiegyezést, 
az osztrák költségvetés tárgyalását stb., m ert azok nélkül nem 
lehet alkotmányosan korm ányozni. N ovem ber 22-én a birodalmi 
gyűlés elvetette a 14. §. tö rlése  és a Thun-korm ány vád alá 
helyezése iránt te t t  indítványt s másnap tárgyalni akarta a ki
egyezési javaslatot; de a csehek hallani sem akartak róla, míg 
nyelvöket vissza nem helyezik jogaiba. «Legyenek okosak, eszesek 
és államférfiak» — szólt a császár decem ber elsején az egyikhez, 
Stranszkihoz. — «Felségednek — válaszolt ez — csak egy szót 
kell intéznie a németekhez, hogy követeléseinket teljesítsék s 
akkor azonnal meglesz a fegyverszünet, sőt a béke is.» «Rajtam 
nem múlik — felelt a király — de ismétlem, önöknek szintén 
államférfiaknak kell lenniök.» D ecem ber i i- é n  a császár az osztrák 
iparosok küldöttségének fogadásakor szom orúnak m ondta a poli
tikai helyzetet s panaszkodott, hogy a politikai kérdések egészen 
hátra szorítják a gazdaságiakat. 19-én őmaga elnökölt az osztrák 
m inisztertanácsban s k ijelentette, hogy a birodalmi tanácsot el
napolja, m ert az a benyú jto tt javaslatok alkotmányos tárgyalására 
képtelen; Clary m iniszterelnököt pedig elbocsátja, m ert az nem 
akar (a 14. §. alapján) rendeletekkel korm ányozni. E rre  21-én 
Széli Kálmán is visszavonta a kvóta-törvényjavaslatot, s így a jövő 
esztendőre ismét az uralkodónak kellett megállapítania, M agyar- 
ország és A usztria milyen arányban járúljanak az államadósságok 
kamatainak fizetéséhez.

1900. januárius elsejével tehát A usztriában újabb exlex kez
dődö tt s o tt és hazánkban aznap lépett életbe a koronaérték sze
rin t való számolás. Jellemző, hogy míg valamennyi m agyar pénz 
és bélyeg magyar nyelvű volt, az osztrákoknál némelyiken csak a 
császár arcképe, vagy a kétfejű sas m ellett csupán az értékjelző 
szám vo lt; legfeljebb latinúl m ondták el a császár címeit, hogy 
német körírattal a cseheknek s más nemzetiségeknek újabb bosszú
ságot ne okozzanak. Egy m agánbeszélgetésben a császár (1900. 
jan. 15.) ismét hangoztatta, hogy a leghatározottabban kívánja a
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csehekkel való m egegyezést és hogy a csehek jogain sérelem ne 
essék. Elösm eri a cseh képviselők helyzetének nehézségeit, de el
várja tőlük, hogy a csehek is elösm erjék az ő eljárásának igaz
ságosságát s hogy jóakaratában ne kételkedjenek. 19-én Körber 
E rn ő t azzal a feladattal nevezte ki osztrák m iniszterelnöknek, 
hogy a cseheket és ném eteket kibékítse s az alkotmányos rendet 
helyreállítsa. Azonban Fáik magyar delegátus, a ki elő tt (május 
13.) a nehéz politikai viszonyokat em lítette, olyasmit m ondott, 
hogy az osztrák parlam ent házszabályait szigorúbbakká kellene 
tenni. «Ön — szólt a király mosolyogva — öreg korára még 
abszolutista lesz: a parlam ent ellensége». «Olyan öreg még nem 
vagyok, felség!» — szabadkozott Fáik. K örber akkor már (május 
8.) a nyelv dolgában újabb javaslatot te rjesz te tt a birodalmi tanács 
elé; de a cseheket ez sem elég ítette  ki és (május 17.—junius 8.) 
olyan szócsépelést vittek végbe, hogy a császár a birodalmi taná
csot (szept. 17.) végre is feloszlatta s A usztriában egyelőre par
lam ent nélkül uralkodott tovább.

A  magyar országgyűlés ezalatt nyugodtan m űködött. Néhány 
keményebb szó csak az udvartartás költségeinek tárgyalásánál 
(febr. 12.) esett. Panaszolták, hogy a király keveset tartózkodik 
az országban, s nem áll a társadalmi mozgalmak élére; a főher
cegek csak katonáskodni vagy vadászni járnak le s József kir. h e r
ceget kivéve, nem teljesítik kötelességöket a nem zet iránt. M ajd 
(febr. 14.) a király szem élye körüli m inisztérium ot m ondták fölös
legesnek, ho lo tt a m iniszterelnök szerint mindig kell Bécsben 
lennie valakinek, a ki a magyar kormány szándékait, terveit a 
királylyal közölhesse. A király különben, ki uto ljára a m últ ősz
szel (okt. 15. — nov. 16.) volt B udapesten, febr. 16-án újra lejö tt 
s tizenkét napig m aradt itten. E gy  esztendő óta többször gyen
gélkedett. Tavaly junius 18-án m eghűlt, derékfájást kapott s a 
bécsiek m eglepetve látták, hogy julius 3-án, m ikor Ischlbe ment, 
a vasútra fölszálltakor bo tra  tám aszkodott. O któber 16-án harminc 
esztendő óta először tö rtén t, hogy a közös m inisztertanácson nem
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ő elnökölt, hanem a külügym iniszter; s meghűlése következtében 
most három napig (febr. 19— 21.) B udapesten is a szobát [kellett 
őriznie. M indezek azonban csak múló bajok voltak s ezt a pár 
napot kivéve, a király jó erőben és igazán fáradhatatlanul végezte 
nehéz kötelességeit. M ájus 4-én keresztfiának, a német trónörö-

A KIRÁLY BEVONULÁSA BERLINBE A BRANDENBURG] KAPUNÁL.

kösnek nagykorúsága ünnepére B erlinbe ment, hol rendkívüli fény
nyel és tisztelettel fogadták. «Kívánom, hogy apádra üss, a ki a 
világon legjobb barátom », szólt keresztfiához és május 6-án azzal 
köszöntötte feJ, hogy az elődök egyetértésének, hűségének tovább 
kell élnie a jövő nemzedékben. Szent Hedvig tem plom ában imád
kozott, mialatt a német császár a Siegesalléeban Jelepleztette Zsig-
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mond magyar király és római császár szobrát: A  németek közt ő 
is magyar királynak érezhette  m agát: az utcákon magyar zászlók, 
magyar éljenek is üdvözölték és Szögyény-M arich László nagy
követ reggelijénél a cigányok Kölcsey himnuszával fogadták. «Ön 
M agyarországban született?»  kérdezte o tt egy főúrtól. «Erdély
ben, felség!» «Tehát M agyarországban!» — szólt helyreigazítva.

A berlini látogatás óta a hármas szövetség erősebb volt, m int 
valaha. Annál inkább m egdöbbentette a királyt, a mikor Ischlben 
értesü lt, hogy szövetséges társát, U m berto olasz királyt julius 
29-én meggyilkolták. A  hír hallatára felugro tt s néhány percig 
szótlanúl állt. A tem etésen (aug. 9.) Rajner főherceggel képvisel
te tte  magát s a gyász jeléül lem ondott minden ünneplésről, mely- 
lyel hetvenedik születésnapján akarták megtisztelni. E zt a napot 
azonban számos magyar és osztrák városban díszűlésekben dicsőí
tették , s Vaszary hercegprím ás ekkor szentelte föl a kir. palotá
ban díszesen helyreállíto tt Szent Zsigm ond-kápolnát Szent István 
tiszteletére. A  magyar katholikusok ugyanis ekkor ünnepelték a 
magyar kereszténység s a magyar királyság megalapításának kilenc
századik  évfordulóját. Nagyboldogasszony napján (aug. 15.) Esz
tergom ban Frigyes főherceg, Szent István napján (aug. 20.) József 
főherceg képviselte a királyt. A király már 19-én m egbízta Széli 
m iniszterelnököt, hogy legbensőbb köszönetét a legtávolabbi kuny
hóba is elju ttassa: «Tudják meg M agyarország népei, hogy éle
tem et javuknak szentelem ; hogy boldognak éreztem  magamat, ha 
jó létöket előm ozdíthattam  s hogy hűségben és hazafiságban, köl
csönös bizalomban látom  azon erős támaszokat, melyeken a haza 
jövője nyugszik». M élyen m eghatotta, m ikor pár nap múlva 
(aug. 25.) a bécsi kapucinusok sírboltjában «a magyar haza leányai 
a magyar haza édes anyjának» : E rzsébet királynénak igen szép 
emléket állítottak. Szeptem ber 10-én, a szom orú évfordúlón, a 
király hosszasan im ádkozott a Fájdalmas Anya (M ater Dolorosa), 
Zala G yörgy műve előtt.

Ü nnepnapjait többnyire  W allseeben, kisebb leányánál, M ária
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Valeriánái szokta tö lteni. M enye, a trónörökös özvegye, Stefánia 
föhercegné a király engedelmével már 1900. márc. 22-én férjhez 
m ent g ró f Lónyay E lem ér cs. és kir. kamaráshoz. A király tehát 
föloszlatta udvartartását, de g ró f Bellegarde vezetése alatt azon
nal külön udvartartást rendezett be unokájának, E rzsiké főherceg
asszonynak, a kit édes anyja helyett egyúttal a «Vörös Kereszt» 
védőjévé te tt. Politikai tekintetben sokkal fontosabb volt Terenc 
Terdinánd trónörökösnek ju lius elsején C hotek Zsófia grófnővel 
k ö tö tt házassága. A vőlegény a király s a két ország nagyjai jelen
létében már jun. 28. kijelentette, hogy ez m organatikus, vagyis 
nem egyenlőrangú házasság, a főherceget megillető jogok és tisz t
ségek tehát hitestársát és gyerm ekeit meg nem illetik, ők az 
uralkodóháznak nem tagjai s így a pragmatica sanctio értelm ében 
A usztriában és az 1 7 2 3 :!. és 11. t.-c. értelm ében M agyarország
ban a trónöröklésre joguk nincs. Széli m iniszterelnök ezen nyilat
kozat törvénybeiktatása végett okt. io-én törvényjavaslatot nyúj
to tt  be, a m elyet a képviselőház 30-án kezdett tárgyalni. Kossuth 
Ferenc már aznap bebizonyíto tta , hogy a magyar közjog csak tö r 
vényes házasságot ösm er és nem osztályozza azt egyenlőrangúra, 
vagy m organatikusra. Ferenc Ferdinánd törvényes felesége tehát 
(julius 2. óta H ohenberg hercegnője) ép úgy királynéja lesz 
M agyarországnak, m int az volt a Nagy Lajosé, a ki szintén nem 
szárm azott fejedelmi családból. M ásnap azonban a m iniszterelnök, 
majd nov. 6. Szilágyi igazságügym iniszter kifejtette, hogy az 
1723. évi törvények értelm ében M agyarország királya csak A usztria 
főhercege lehet, főherceg pedig a családi törvények értelm ében 
m organatikus házasságból nem születhetik. így  novem ber 13-án a 
képviselőház végre elfogadta s decem ber 4-én a király is szente
síte tte  a javaslatot, mely a C orpus Jurisba m int 1900 : XXIV t.-c. 
került.



XVIII.

A PARLAMENT] ELLENÁLLÁS KEZDETE.

Allamjogi bonyodalmak a XX. század kezdetén. A  kínai háború. A király a Ludovika- 
akadémia zászlószentelésén és más ünnepeken. A  király a magyar állam kiépítéséről és 
megerősítéséről.  Rudolf  munkájának befejezése.  A  király jó szíve. Családi ünnepei. A trón
örökös orosz-  és angolországi útjai. «Az elhagyatott  udvar». T isza  Kálmán halála. A király 
s a kiegyezés. Kossuth születésének századik évfordulója. A'látyás király és az udvar. 22 í  
előterjesztés a királynál a kiegyezés ügyében. M átyás király szobrának leleplezése. A  Gott 

erhalte. A két kormány kiegyezése.  (1900— 1902.)

A XX. századot Széli Kálmán m iniszterelnök azzal a kijelen
téssel fogadta, hogy azok, akik az 1867. évi kiegyezést, M agyar- 
országnak és A usztriának egymáshoz való viszonyát lazább köte
lékekkel akarják fölcserélni, elérkezettnek látják az időt politikájuk 
valósítására. 1898 óta A usztriában a gazdasági kiegyezést csak 
az osztrák alkotmány 14. §-a alapján, császári rendelettel lehetett 
föntartani s a magyar m iniszterelnök szerint általában véve «a b i
zonytalanság szürkülete ü lt az osztrák politikai szem határon». 
J^ossufh Ferenc már a m últ évben (nov. 29.) határozati javaslatot 
ny ú jto tt be az önálló vám terület fölállítása érdekében s ettől fogva 
mind élénkebb le tt az a törekvés, hogy M agyarország gazdasági 
tekintetben A usztriától független nemzeti állam legyen. «M inden 
bizonnyal együtt m aradunk», — szólt az uralkodó (1901. febr. 7.) 
a bécsi iparosok bálján, m ikor egy gyáros azt m ondta neki, hogy 
az osztrák iparosok helyzete azon fordul meg, fenmarad-e a ma
gyarokkal kö tö tt vámszövetség. «Dolgozzanak, uraim  — in te tte  pár 
nappal előbb (febr. 4.) az új birodalmi tanácsot - és majd látni 
fogják, hogy az egész nép dolgozik.» «Ú gy kellene — szólt ugyan
akkor — hogy az alkotmány, m elyet (osztrák) birodalmamnak sza
bad akaratomból adtam, korszerű  biztosítéka legyen népeim fejlő
désének.» A birodalmi tanács fölíratának átvételekor is (febr. 21.) 
rem élte, hogy m ost már elkezdődik a rendes munkálkodás, nyu-

Márki : I. Ferenc József. '9
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godt tanácskozás, amiben nem is c sa ló d o tt; de időnkint még sem 
hiányoztak a zajos jelenetek.

É pen  ezekben a napokban tö rtén t, hogy a két állam Kínában, 
T iencsin  közelében, a Peiho partján egy taJpalattnyi, mindössze 
csak 60 hektárnyi földet szerzett, hogy o tt konzuli lakást és ke- 
reskedelmi tárházakat építsen.* A magyar politikusok azonban 
egyáltalán nem óhajtották, hogy ez a kis foglalás a gyarm atalapítá
sok kezdetét jelentse.

Az új században a király M agyarországra 1901. ápr. 19-én jö tt  
először, m indjárt a ném et trónörökös bécsi látogatása (ápr. 15— 18.) 
után. 24-én a budai várban fogadta a két új osztrák bíbornokot, 
a prágai és a krakkói hercegpüspököket s másnap Talliani pápai 
nuncius, a magyar bíbornokok, három  osztrák s valamennyi magyar 
m iniszter jelenlétében a Szent Jstván-kápolnában te tte  fejőkre a 
bibornoki kalapot. M ájus 9-én m egjelent a Ludovika-akadémia 
zászlószentelésén. «Istennel k irályért és hazáért» hangzott a felírat 
a szalagon, m elyet József Á gost felesége kö tö tt a zászlóra. «Biztos 
vagyok abban — válaszolt a király József főhercegnek, — hogy 
önök közűi senki sem fog lankadni amaz odaadó és minden kato
nai erényt felölelő kötelesség teljesítésében, amely önöket a becsü
let és dicsőség útján  vezérli.» Este, a honvédség bálján, észre

* I900. j'unius 20-án Pekingben lázadás tört  ki az európaiak  ellen. A nej-» feldúlta 
a magyar-osztrák, belga,  németalföldi és az olasz követségek házait s az európaiakat  ostrom 
alá fogta az angol és  a francia követségek palotáiban. Thom ann  a M ária-Tcrézia  fregattá 
kapitánya három legénynyel a mieink közül, csakhamar elesett, miről a király iaug. 7.) 

mély szomorúsággal értesült, de egyúttal m ege légedésé t  fejezte ki a haditengerészet  önfel

áldozó odaadásáért  és rendületlen  hűségéér t.  Br. Czikann pekingi nagykövetnek, ki épen sza
badságon volt, már julius 26-án személyesen megparancsolta,  hogy azonnal visszatérjen 
ál lomására;  az európai fölmentő hadban pedig, melynek parancsnoka W aldersee német 
tábornagy lett, a monarchia részéről a Zenta sorhajóval vett részt . Szept. j 6-án, jasloi had
parancsában, megemlékezett  a had itengerészetrő l  is, mely «mindig, de különösen most, a 

távol Kelet-Azsiában, fölötte nehéz viszonyok közt is dicsőséggel  lobogtatta Ausztria

i t  agyarország hadizászlaját.» Pek ing  már aug. Iő-án az európaiak kezébe került, a békét  

azonban Kínával csak 1901. szept.  7. lehetet t  megkötni.  A  király juh 31 és okt. 5. clösme- 
rését nyilvánította a keleti hajóraj  működéséért.  Az elesettek neveit  (okt. 7.) a polai M adonna 
del M a re  templomában táblán örökítette meg.
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vette, hogy a növendékek oldal fegyverrel jelentek meg s az ő 
elenlétében nem m ertek táncolni. «Tegyék le a fegyvert és tán 

coljanak szólt m osolyogva; a hölgyeket nem szabad vára
koztatni». 16-án m egjelent a budapest-erzsébetvárosi plébánia- 
tem plom  fölszentelésén, 19-én pedig, családja ö t tagjával, E rzsébet 
királyné szobra (Róna József műve) leleplezésén G ödöllőn, hol — 
saját köszönő szavai szerint - -  hitvese m indig oly szívesen 
időzött. M ég  az este Bécsbe u tazo tt, s 21 -én o tt fogadta a dele
gációk tisztelgését. Jun. 13-án már Prágában avatta föl a Ferenc 
császár hídját, de felelet nélkül hagyta a prágai tanácsnak azt a 
kérését, hogy a királyi ház egyik tagja állandóan Prágában lakjék.

Julius 15-én Salzburgban volt, ahol felesége szobrát leplezték 
le. «M eg vagyok róla győződve — - szólt, — hogy a megdicsőűlt- 
nek szent emléke örökre élni fog, m int az a szeretet, amely engem 
hű népeimmel összeköt.» Julius 29-én m eghalt br. JMderhoJfer 
Árm in, ki 1863 óta udvari orvosa volt; 31-én pedig Szilágyi 
Dezső, akit a gorom baságig őszintének, de kiváló férfiúnak tarto tt. 
M indakettőnek tem etésén képviseltette magát, br. Fejérváryt pedig 
aug. 12-én rendkívül melegen üdvözölte ötvenéves katonai szolgá
lata alkalmából. Szept. 5-—7. részt vett a zirci ágyúsgyakorlatokon,
9-én trónbeszéddel fejezte be az országgyűlést és 12-én a had
gyakorlatok alkalmával Verőce-várm egye küldöttsége elő tt örült, 
hogy a Szent István koronája országai közt fennálló nyolcszázados 
kapcsolatnak megszilárdúlása a művelődés terén alkotásra és hala
dásra adott alkalmat.

« A  magyar állam kiépítésének és megerősítésének munkája nem 
enged szünetelést és m egszakítást — szólt okt. 28. a magyar 
országgyűlés m egnyitásakor. Hazafiságukba és bölcseségükbe vet
jük bizalmunkat, hogy lankadatlan kitartással gyüm ölcsöző m unkát 
fognak végezni. Bizalm unkat helyezzük e m ellett a nem zet józan 
fölfogásába, amely fölismeri, hogy a törvény csak oltalm at nyú jt és 
biztosítékot szerez; és tudja, hogy még a legüdvösebb korm ány
zati és törvényhozási intézkedések is m agukban csak előm ozdít
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hatják, de meg nem terem thetik  a népek szellemi és gazdasági 
m egerősödését és jó lé té t. A  nem zetnek magának kell ezeket a java
kat k itartó  egyéni munkával és hazafias, egészséges közszellemmel 
megszerezni. Ha a társadalm at ez a tudat hatja át és ez a tö rek 
vés vezeti, akkor az ország képes és elég erős is lesz arra, hogy 
betöltse azt a hivatását, amelyet történelm i hagyományai és nem 
zeti nagy céljai előírnak». K itartást és sikert kívánt m unkáikhoz 
abban az új házban is, am elyet «az évezredes M agyarország ősi 
alkotmányának dicsőségére és maradandó jelképére emelt magának». 
Az év végén is (dec. 23.) különösen azért ö rü lt fia, Rudolf könyve 
befejezésének, m ert h itte , hogy széles körben terjedvén el, mind 
a két államban előm ozdítja a haza tüzetes ism eretét s a honszere- 
te te t m élyebbé, szilárdabbá teszi. «A növekedő ifjúság figyelmét 
azonban — úgym ond — a honism e ápolásával kapcsolatban, ide
gen országok és népek tanúlm ányozására is kell fo rd ítan i» ; a mű 
ném et kiadásának jövedelm ét tehát a konzuli akadémia fölépítésére 
ajándékozta oda.*

É rző  szívének különben is gyakran adta jelét. M ikor az év 
elején br. Tejérváry honvédelmi m iniszter halálos beteg lett, nem 
engedte, hogy B erlinbe menjen a m űté t végett, hanem őmaga 
hozatta le onnan dr. S onn en b u rg o t; egy esztendő múlva (1902. 
jan. 15.) a Bécsben m egbetegedett Széli m iniszterelnököt sem 
engedte addig hazautazni, míg az orvosok határozottan  meg nem 
engedték. M ikor (1901. febr. 11.) J. M ilán, Szerbia volt királya, 
Bécsben meghalt, saját költségén, nagy fénynyel tem ette tte  el a 
magyarországi krusedoli kolostorban és szép emléket emelt barátja 
sírja fölé.

A következő (1902.) esztendő elején a nem zet őszintén részt 
vett az uralkodóház családi ünnepein ; így pl. szerencsét kívánt a

* A magyar kiadást 17000-én rendelték meg, de utoljára már csak 4000-en tar tot
ták. Így a vállalatnak három millió korona adóssága volt, ezt azonban nem mondták meg 
a királynak, aki kezességet vállalt, hanem másképen gondoskodtak  a fedezetről ; mert —  

Jókai szerint —  "magyar em ber  nem nyújt be kontót a kirá lyának”.
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ERZSÉBET FŐHERCEGNŐ ÉS FÉRJE.

királynak, m ikor (jan. 23.) unokája, 'Erzsébet, Rudolf leánya, egybe
kelt W indischgrätz O ttó  herceggel; majd (febr. 19.) J^ajner főher
cegnek, az osztrák honvédség főparancsnokának, aki minden eddig 
élt H absburg közül először ü lhette  meg aranylakodalmát. Idő
közben azonban (febr. 13.) a képviselőházban heves kifakadások
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tö rtén tek  am iatt, hogy Ferenc Ferdinánd trónörökös szentpétervári 
útjára egyetlenegy m agyart sem vitt magával; harmadfél hónap 
múlva pedig (május 3.) am iatt, hogy egy magyar és egy német 
főúron kívül Londonba egy lengyelt és egy csehet is vett maga 
mellé, mintha négy és nem két állam szövetségét kellene kép
viselnie. M ikor (ápr. 29.) viszont hozzánk látogato tt el M aha 
Vajriravudh sziámi trónörökös, az egyik lap azt írta, hogy nekünk 
a magyar királyi hercegek is ép ily exotikusak, m ert ép oly ritka
ságok nálunk. Rákosi V ik to r szerint (febr. 19.) a magyar udvar - 
nagy összes teendőit elvégezhetné egy paraszt, aki évenkint három 
szor lekaszálná az elhagyatott udvar füvét. Rátkay László (febr. 28.) 
kikelt az ellen, hogy még az országgyűlés m egnyitásakor is a 
G o tterha lté t fújják s hogy M agyarországban a király hatalmát 
olyan nagyra nőni engedték. A jövendő - úgym ond nemcsak a 
nemzet, hanem a királyi család számára is sok keserűséggel fog járni.

«M a olyan király űl a trónon, -  szólt a m iniszterelnök 
aki a legalkotm ányosabb és az ország érdekeit szívén viselő feje
delem)]. Az udvartartás folytonosan m agyarosodik s a főhercegek 
is szívesebben fognak itt  tartózkodni, ha elkészül a 33 milliós 
királyi palota, m elyben megfelelő lakásokat kaphatnak. M ost sem 
volt néptelen ; m ert a király egy hónapig (febr. 23. márc. 21.) 
o tt tartózkodott. Rendkívül elösm erő szavak kíséretében o tt adta 
át (márc. 6.) Szélinek a Szent István-rend nagykeresztjét (am it a 
m űködő m iniszterelnökök közül csak gr. A ndrássy G yula és T isza 
Kálmán kapott meg). O tt  fogadta az osztrák m inisztereket és a 
spanyol követet. T öbbször ado tt általános kihallgatást; eljárt Benczúr 
m űterm ébe, a várszínházban m egnézte a főrangú műkedvelők elő
adását, kijárt vadászni G ödöllőre s m ikor elment, 15,000 koronát 
adott a főváros szegényeinek. Pár nap múlva (márc. 24.) egyszerre 
két régi jó em berét gyászolta : g ió f  Giünnc Fülöp táborszernagyot, 
aki gyerm ekkori játszótársa volt és Tisza Kálmánt, aki tizenöt évi 
m iniszterelnöksége idején minden eddiginél nyugodtabb uralkodást 
b iz to síto tt számára.
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Egyik képviselő (ápr. 29.) épen ezt a korszakot vádolta, 
hogy «T iberius uralkodik és T ib e riu s  szenátorai szavaznak». 
A magyar delegáció elnöke azonban, gr. Jlndrássy Gyula, a dele
gáció tisztelgésekor (május 7.) nem zetünk tö rténetében  forduló
pontnak nevezte a király uralkodását; m ert «minden félreértéstől 
menten szerethetjük azt, aki iránt a hűség törvényes kötelesség. 
Egygyé le tt a nem zet királyával». S b ízo tt benne, hogy a király 
uralkodó elvei szilárd hagyománynyá jegecesednek, melyre támasz
kodva, az uralkodóház és a nem zet nyugodtan nézhetnek bárm ely 
vihar elé.

A király ezúttal három hétig  (május 4 25.) tartózkodott a
fővárosban s május 10-én komolyan in te tte  mindakét állam korm á
nyait, hogy mindakét állam érdekeinek megfelelő kiegyezésre tö re 
kedjenek s a tárgyalásokat ne szakítsák meg. T^ossuth Ferenc a 
képviselőházban (május 12.) term észetesnek találta azt h írt, hogy 
a király az osztrák követelésekhez hajlik. Az osztrák császár szívét 
az osztrák követelés indítja meg azért is, m ert a legbiztosabb mód 
az osztrák pártvillongás m egszüntetésére: a magyar érdekek kiszol
gáltatása. De aki ezeket kiszolgáltatja, szemben találja magát a 
függetlenségi párttal és egy új parlamenti lázadással. Hallja meg 
ezt, ha meghallhatja, maga a korona is, melynek érdekében áll, 
hogy M agyarországon béke legyen. Aláásná a korona hatalmát és 
tekintélyét, ha mindakét országot elborítná a legelkeseredettebb 
politikai küzdelmek lángja. N egyednapra (máj. 15.) épen a füg
getlenségi párt fogadta legnagyobb tetszéssel a m iniszterelnöknek 
azt a biztosítását, hogy a vámtarifa kész, három hét alatt szükség 
esetén át lehet térni az önálló vám területre. B reiter lengyel kép
viselő a birodalmi tanácsban (május 23.) erre azzal felelt, hogy 
az osztrák kormánynak nehéz ugyan a helyzete, mivel a korona 
kívánsága szerint meg kell tartania a M agyarországnak te tt Ígé
re tek e t; de A usztriának még a koronával szemben is meg kell 
óvnia jogait.

Egyébként sem te tsze tt a bécsieknek, hogy az udvar Buda-
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pesten úgy ünnepelte Becs hajdani legyőzőjét, M átyás királyt. 
O ttó  főherceg rendezte (május 16— 18.) azt a fényes lovagjátékot, 
melyben a résztvevők mind M átyás korabeli jelmezekben jelen
tek meg. Például a főhercegnők közül A uguszta (a király uno-

KOSSUTH FERENC.

kája) és E rzsébet H enrie tte  (József főherceg leánya); a főherce
gek közül O ttó , József Á gost és Ferdinánd Károly. S a nézők 
sorában a király és leánya Gizella, József főherceg s M ária Jozefa, 
KlotjJd és Klotild M ária főhercegnők. A lovasjátéknál is jobban 
te tszett, hogy a király második m egjelenésekor a G otterhalte
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elm aradt s hogy azt ezúttal (de csak az előadás zavarásának elkerü
lése végett) maga a király akarta így.* Pár nap múlva (május 22.) 
a király m egígérte a kolozsváriaknak, hogy igen szívesen jelenik 
meg, de legalább is képviselteti magát 0dicső elődje», M átyás 
király szobrának leleplezésén. E rre  a szoborra ő egymaga 26,000 
koronát adott.

A budapesti fényes napok után az uralkodó Bécsben kevés 
m egnyugtatót talált. Ha a nagyném etek m egsértették azzal, hogy 
az osztrák parlam entben (m á
jus 17— 18.) tün te tő leg  dicsőí
tették  a H ohenzollerneket, na
gyon kellemetlennek találta azt 
a támadást is, amit junius 10-én 
a csehek II. V ilm os ellen a 
lengyeleket gyalázó m arienburgi 
beszéd m iatt intéztek. Annyi 
politikai zaklatás után valósá
gos jótétem ény volt a királyra, 
hogy 18-án m int gr. Hoyos 
vendége k irándulhato tt a
Schneebergre, melynek havas 
ormán gr. Kielmannsegg hely-

ALBERT SZÁSZ KIRÁLY.
tartó  57 község polgárm esteré
vel fogadta. M ásnap a budapesti börzén nagy riadalm at okozott 
az ellene állítólag elkövetett m erénylet h íre ; de a király 22-én 
teljes jó egészségben u tazo tt régi jó barátja és vadásztársa, Jllbert 
szász király tem etésére Drezdába. Cm aga üdvözölte az új királyt, 
G yörgyöt, míg Anglia új királyának, VU. Edw ardnak m egkoroná
zására maga he lye tt a trónörököst küldte eJ, s mellé kísérőül a 
magyar urak közül gr. Testelich Tasziló tárnokm estert adta.

* Kevéssel azelőtt, május elsején, Rátkay a kép vise lőházban fölhívta az ifjúságot, 
hogy ha hallja, fütyülje ki ezt a dalt, ha ott van is a király, vagy az uralkodó-család vala
mely más tagja.
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A trónörökös jun ius 23-án érkezett Londonba, de már harmadnap 
visszatért, m ert a koronázás Edw ard nagy betegsége m iatt későbbre 
(aug. 9-re) maradt. Julius 2-án külön követség hozta meg az angol 
térdszalagrendet a királynak, ki épen aznap kezdte meg nyaralását 
Ischlben.

A két állam m iniszterelnökeit a kiegyezés ügyében o tt is 
ismételve (jul. 25., aug. 16.) fogadta. A  polai hajóhadgyakorlatok 
(szept. 1 - 5 . )  s a sasvári manőverek (szept. 11 16.) után Bécs-
ben (szept. 23. okt. 7.) újból m eghallgatta jelentéseiket s több 
koronatanácsot ta rto tt. K iszám ították, hogy 1896 januárius 3-ától 
1902. szept. 23-ig a magyar m iniszterek 162-szer jártak Bécsben, 
az osztrák m iniszterek 6o-szor B udapesten s így a királynak össze
sen csak ez ügyben 222 elő terjesztést kellett meghallgatnia. O k tó 
ber 8-án, amikor a képviselőház először ta rto tta  ülését a nagy
szerű új parlamenti palotában, a függetlenségi Barabás Béla egye
nesen a «császárt» vádolta, hogy az új kiegyezéssel tönkre akarja 
tenni M agyarországot. Felszólította a m iniszterelnököt, hagyjon fel 
minden további alkudozással, m ert nincs az a hatalom, mely ezzel 
a parlam enttel a kiegyezést elfogadtatná. A m iniszterelnök a leg- 
ünnepiesebben je len te tte  ki, hogy «az egész alkudozásban, ezekben 
a nagyon kínos és nehéz tárgyalásokban nem volt egyetlenegy pil
lanat sem, amelyben rá a király a legkisebb befolyást vagy nyo
mást gyakorolta volna; nem nyú lt a dolgokba, nem fogta egyik 
félnek sem a p á rtjá t; minden tekintetben azzal a magas felfogás
sal já r t el, amely az ország érdekeit szívén viseli és értök aggódik. 
Nagy állásának magaslatáról alkotmányosan és részrehajtatlanul já rt el 
nagy és nehéz kötelességének megfelelően . . . Nemcsak gáncs nem 
érheti, hanem a legnagyobb hála, elismerés és dicsőítés». Azzal a 
váddal szemben, hogy a korm ány nem vett részt a T^ossuth Lajos 
születése századik évfordulóján (szept. 19.) országszerte rendezett 
nemzeti ünnepeken, arra utalt, hogy Kossuth felállította az össze
férhetetlenség tanát a Flabsburg-uralkodócsalád és M agyarország 
közt s ezt a tan t m indhalálig hirdette .



Azonban azt a hatalmas nemzeti felbuzdulást, m elyet K ossuth
nak páratlanul lelkes ünneplése keltett, gyorsan követte (okt. 12.) 
egy másik nemzeti ü n n e p : M átyás király kolozsvári szobrának 
leleplezése, hol a nemzet és a király ugyanazon eszme dicsőítésé
ben találkozott. A király képviselője, József Á gost főherceg sze
rin t ((nagy királyunknak», M átyásnak ez a szobra újból bizonyítja, 
hogy «a magyar szellem
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nek egyik fővonása a
háladatosság és kegyelet,
a hűség és tö rhetetlen
ragaszkodás azok iránt,
akik őt szeretettel, atyai
gondoskodással veszik kö
rül». A nemzet ma is
hálásan fordul nagy királya
felé, aki m int uralkodó
új életre gerjészté ezt az
országot, ezt a nem ze
t e t ;  vaskezével, m int hó 
dító vezér, ellenségeit
megfékezte, a tudom á
nyokat és szépművésze
te t itt m eghonosította.
M ajd a M átyás király
szülőházában fölállított
néprajzi múzeum m egnyitásakor és az Erdélyrészi K árpátegyesület 
E rzsébet-lobogójának fölszentelésekor ism ételte, hogy a magyar 
nemzet hűségére a trón  m int erős sziklára tám aszkodhatik. A tisz
telgések során a képviselőház elnöke, g róf Jtpponyi, ki is emelte, 
hogy a hagyományos magyar királyhűség egész lelkesedéssel nyil- 
vánúl, mikor a törvényhozás két tényezője a király képviselője 
személyében és az országgyűlés küldöttségének képében találkozik 
a korona és a nemzet összhangját kifejező ünnepén. G yönyörű

GRÓF APPONYI ALBERT.
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áldomásában pedig m egm ondta, hogy M átyás szobrára azért kel
lett négyszáz esztendeig várni, m ert csak ((most van megadva a 
magyar nem zetnek a lehetőség arra, hogy saját erejéből, királyá
val vállvetve valósítsa meg azt a feltámadást, amelyre ez a szobor 
felhív. M eg jö tt Ferenc József és ú jjászületett az igazság: a nem-

S Z É L L  K Á L M Á N  M I N I S Z T E R E L N Ö K .

zetnek szolgáltatott igazság.» A király nagyon jól tudta, hogy ő 
ehhez a szoborhoz csak m int magyar nemzeti kir^ly, mint a 
magyar nemzeti feltámadásnak vezére ju that.

A  nemzeti ünnep fenséges összhangját csak egy körülm ény 
zavarta. A katonazene a király képviselőjének jö ttekor és távoz- 
takor szabályszerint a G o tte rh a lté t fújta, mi ellen az ifjúság a 
Szózat és a H im nusz éneklésével tü n te te tt. Nessi Pál ebben az 
ügyben már okt. 15-én te t t  kérdést a képviselőházban, ellenben a
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79. honvédgyalogdandár becsületügyi választmánya ő t vonta fele
lősségre, hadnagy létére Kolozsvárt m iért izgato tt a G o tt  erhalte 
ellen. A  képviselőház kim ondta ugyan, hogy mentelmi joga nincs 
megsértve, de az egyheti vitában (nov. 20 27.) a szónokok oly
hevesen beszéltek a G o tt erhalte, az udvar és a katonaság szel
leme ellen, ami gyaníttatta, hogy a véderőről (nov. 7.) és az 
udvartartás költségeinek fölemeléséről (nov. 14.) beadott törvény- 
javaslatok tárgyalása viharos lesz. A  ház a költségvetési fölhatal
mazást is (az indem nitást) csak hatheti (nov. 4 .— dec. 12.) csöndes 
obstrukció után szavazta meg. M ivel a javaslatot a király dec. 
26-án már szentesítette, az újév nem kezdődött törvényen kívüli 
állapottal (exlexszel), m int A usztriában, hol a császár a korm ányt 
félesztendőre ism ét a 14. §. alapján hatalmazta föl az adók besze
désére. Az uralkodó, aki hatheti csúzából teljesen fölgyógyúlt, 
m ost aggodalommal látta, hogy a két kormány a gazdasági kiegye
zés dolgában nem tu d  megállapodni. Ekkor Széli az utolsó  napon, 
Szilveszter napján, egyenesen a királyhoz fordúlt s este már figyel
m eztette  K örbert, hogy «ha ma éjfélig nem lesz egyesség, holnap, 
újesztendő napján, a magyar m iniszterelnöki székből hivatalosan 
fogom jelenteni, hogy fölállítom a m agyar vám sorom pókat!» És S z il
veszter éjszakáján 3/4 10 órakor a két m iniszterelnök aláírta a 
kiegyezést.

Széli a magyar, K örber az osztrák parlam entnek 1903 januá- 
rius 16-án te t t  jelen tést a megállapodások főbb elveirő l; a kiegye
zési javaslatokat azonban és a vámtarifát csak 28-án terjesz te tték  elő.
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A  N E M Z E T ]  K Ö V E T E L É S E K  É S  A  K IR Á L Y .

Ohstrukció  az újoncok létszámának emelése ellen. A nemzeti követelések. Ostromállapot 
H orvátország  egy részében. A  király és g ró f  Apponyi.  Széli lemondása.  A magyar szolga- 

- lati és vezénynyclv. ]]. Rákóczi Ferenc  emléke. Khucn-H cdcrváry  ismételt lemondása. 
A király Szent István napján. Siker telen kihallgatások. A chlopyi hadparancs fen tartja a 
hadsereg  közös és egységes voltát. A király kézirata a nemzet követeléseiről. Deák születé
sének századik évfordulója. T isza  István minisztér iumának katonai tervezete. A képviselőház 
kimondja,  hogy minden jog  forrása  a nemzeti akarat. T h a ly  felszólalása megszünteti  az 
obstrukciót.  A  király megparancsolja  11. Rákóczi Ferenc  holttestének hazahozatalát. Jókai 

halála. Az udvartartás költségeinek fölemelése- (>903— 1904.)

A magyar képviselőház 1903. januárius 26. óta az újoncok, 
létszámának fölemeléséről szóló javaslatot tárgyalta. E  szerint hazánk 
az eddigi 48,000 újonc helyett a hadsereg részére ezentúl 53,638 
ú oncot ta rto zo tt volna állítani. G ró f Jlpponyi A lbert bizalmasan 
még 17-én közölte a m iniszterelnökkel, Szenliványi A lbert pedig 
nyíltan tudatta  a szabadelvüpárttal, hogy ezzel szemben a m egszűnt 
nemzeti párt tagjai a nem zet bizonyos kívánságainak teljesítését 
sü rgetik ; a függetlenségi párt pedig már előbb (21-én) elhatá
rozta , hogy obstrukcióval akasztja m eg a javaslat elfogadását és 
hogy a hadsereg m agyar részében a magyar szolgálati és vezény- 
nyelv behozatalát követeli.

Januárius 26-ától s még inkább az indem nitási javaslat benyúj
tásától (márc. 30.) roppan t széles m ederben folytak a vitatkozások.

Az osztrák parlament, a melynek ezévi első ülése 55 óra hosz- 
szat ta rto tt, az újoncok létszámának fölem elését már febr. 20-án 
megszavazta, de azzal a kikötéssel, hogy  csak akkor legyen belőle 
törvény, ha a javaslatot a magyarok is elfogadják. A magyar 
képviselőházhoz azonban a javaslat ellen ezerszámra érkeztek a 
kérvények s a ház elnöke, A pponyi, épen febr. 20. óta, egy hóna
pon át alig győzte fogadni a tiltakozó (rendesen igen népes) 
küldöttségeket. Stein az osztrák parlam entben (mely márc. 17- 20. 
a magyarokkal való gazdasági kiegyezést tárgyalta) márc. 19-én



A NEMZETI KÖVETELÉSEK ÉS A KIRÁLY. 3 0 3

már a politikai és gazdasági teljes különválását kívánta. M ásnap, 
K ossuth halála évfordulóján, az ifjúság tün tetése  Budapesten a 
rendőrség beavatkozására s vérengzésre vezetett, m ire a király 
rövid tartózkodás után elu tazott a fővárosból. E gy hét múlva 
Zágrábban s u tóbb  H orvátország sok helyén tü n te ttek  a magya
rok ellen. M ájus elsején hazánkban törvényen kívüli állapotok kez
dődtek, m ert az obstrukció a m últ egész hónapban lehetetlenné 
te tte  az indem nitás m eghosszabbítását. Negyedikén H orvátország 
egy részében kihirdették  az ostrom állapotot, de (12-én) Barabás 
a képviselőházban úgy találta, hogy a magyar király, ha volna, 
egyetlenegy szavával lecsillapíthatná a horvát lázadást.

A  magyar király már aznap Budapesten vo lt; másnap részt- 
vett a Dunán jótékony célra rendezett fényes ünnepen, hol a 
megjelenésekor fölharsant G o tterha lté t a himnusz hangjai nyom ták 
el. 14-én az udvari bálon nem állt szóba a képviselőház elnöké
vel, gr. Jlpponyival, a m it a lapok egy része odamagyarázott, hogy 
az udvar őt tartja  az obstrukció titkos vezérének. Azonban a 
király már 17-én külön kihallgatáson fogadta A pponyit s ezzel a 
föltevések egy része elesett. A horvátok ügyében is beállt a fo r
dulat. K örber a birodalmi tanácsban 19-én kijelentette, hogy  
A usztria semmiképen sem avatkozhatik M agyar- és H orvátország 
belső ügyeibe; a császár kabinet-irodája visszautasította a Dalmá
ciából és Krajnából érkezett kérelmeket, melyek a m agyarok 
m egtörését sü rge tték ; a király pedig május 25-én helyeselte a 
horvát bán (gr. K huen-H éderváry Károly) erélyes intézkedéseit. 
Ezek után senki sem ta r to tt  az 1848. évi polgárháború ism étlő
désétől.

Széli Kálmán m iniszterelnök, mivel az obstrukcióval szemben 
tanúsíto tt csöndes ellenállását (a passiva resistentiát) a szabadelvű 
párt egy része nem helyeselte, lemondását már junius 14-én 
bejelentette  a királynak, kit harm adnapja Bécsben egy ő rü lt könyv
vezető nyilt utcán m egtám adott. A király elnöklete alatt junius 
21-én ta r to tt koronatanács hajlandó volt visszavonni az újoncok
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létszámának fölemelése iránti javaslatot, ha az országgyűlés meg
szavazza az eddigi létszám ot s még 5900 em bert ad a tüzérség 
számára. Sőt a király m egbízottja 24-én elfogadta a függetlenségi 
pártnak azt a kívánságát is, Hogy a javaslatot egyszerűen vissza
vonja, ha az obstrukció  m egszűnik. A  király ezek után 27-én 
ism ét H éderváryt nevezte ki m iniszterelnöknek, de Fejérváry honvé
delmi m iniszter, a javaslat visszavonását nem helyeselvén, ezúttal 
nem vett rész t a kormányban. H éderváryt újabb bem utatkozásakor 
(junius 30.) a függetlenségi párt egy része szószegőnek nevezte, 
m ert azt jelen tette , hogy a katonai javaslatot csak egyelőre vonja 
vissza. Barabás már másnap bejelen tette  s két hé t múlva 31 kép
viselő el is határozta az obstrukció folytatását, ha a miniszter- 
elnök a királytól őszig nemzeti engedm ényeket nem eszközöl ki 
a hadsereg kérdésében. Az egész hónapban a m iniszter bem utató 
beszédét tárgyalták, ho lo tt a szódarálás ellen fölszólalt g ró f Jlpponyi 
is, a ki jul. 22-én az elnöki székből Jeszállva, minden párt tapsai 
közt jövendölte meg, hogy a magyar hadseregbe előbb-utóbb be 
kell hozni a magyar szolgálati és vezénynyelvet.

Pár nap múlva (jul. 26.) A pponyi, m int a képviselőház 
elnöke, Kassán beszélt, hol, m int az ország m inden valamire való 
helyén, II. T{áhficzi 'Ferenc szabadságharcának kétszázados emlékét 
fényesen ünnepelték. M in tegy  törvényszerűnek tarto tta , hogy a 
népképviseleti országgyűlés tegye jóvá, a m it a rendi országgyűlés 
vé te tt a legnagyszerűbb nemzeti hős: a töm egek választottja ellen. 
M egjelenésűk első lépés a népképviselet kiengesztelő munkájához. 
E bben bizonyára egyetért velők a legelső magyar em ber i s : a 
király. És ha ekként teljes lesz a nemzeti érzelem, a mai ünnepre 
nem m int m ulékony és értéktelen  tün te tésre  gondolunk vissza, 
hanem m int egy szebb jövendő kiinduló pontjára, a melynek méltó 
szülőhelye ez a város.

S ilyen eszményi ünnep után hangzott el csakhamar (jul. 29.) 
a képviselőházban az a vád, hogy a m iniszterelnök az obstrukció 
vezetőit pénzzel akarta elhallgattatni. A  parlamenti vizsgálóbizottság
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alig. 13-án kijelentette, Hogy nincs része a vesztegetésben, de 
H éderváry már előbb (7-én) lem ondott.

A  király eleinte Bécsbe hívatta magyar tanácsosait, augusz
tus 19-én azonban le jö tt B udapestre, másnap (életében először)

A K IR Á L Y  J Ó Z S E F  Á G O S T  F Ő H E R C E G G E L  A  V É R M E Z E I  C S A P A T S Z E M L É R E  M E G Y

1903. május 19-én.

résztvett az egyházi ünnepekben Szent Jstván napján s harm adnap 
folytatta a kihallgatásokat. Aug. 21— 24. tizenkét magyar állam- 
férfiút fogadott, 25-én m eglátogatta az éjjel leégett «Párisi á rú 
ház» sebesűltjeit a R ókuskórházban, 29-én VIJ. Edw ard angol

M árk i  : L Ferenc  József. 20



3o6 A NEMZETI KÖVETELÉSEK ÉS A KIRÁLY.

király fogadására Becsbe rándúlt, de szept. 3-—9. ismét Budapesten 
fogadta a politikusokat. H ogy a válságot megoldja, lem ondott még 
a délm agyarországi (lippai) hadgyakorlatokról s oda maga helyett 
a trónörököst küldte. De szeptem ber 10-én m ásodszor is csalódva 
té r t  vissza Bécsbe, hogy ezen az em lékezetes napon feleségének, 
«a magyar haza anyjának» sírjánál végezze ájtatosságát. S nem
sokára kitűnt, a mit ö t esztendővel azelőtt maga a király m ondott, 
hogy a magyarok nem is tudják, mit vesztettek E rzsébet királynéval!

Bécsből a király Galiciába u tazo tt a Chlopy vidékén fo ly tato tt 
nagy lovassági hadgyakorlatokra. 16-án C hlopyban m egdicsérte a 
lengyelek hazafiságát, hűségét, 17-én a hadsereget. K ijelentette, 
hogy a fennálló intézm ényekhez akar is, kell is ragaszkodnia. 
A  hadsereg szilárd szervezetét m eglazíthatnák azok az egyoldalú 
törekvések, a melyek félreismerik a hadseregnek a m onarchia mindkét 
állam területe javára szolgáló magas feladatait. De tudja meg a 
hadsereg, hogy ő sohasem adja fel azokat a jogokat, melyek neki 
m int legfőbb hadúrnak biztosítva vannak. dfíaradjon hadserege 
közös és egységes, a milyen m ost; maradjon az az erős hatalom az 
osztrák-m agyar m onarchia m egvédelm ezésére m inden ellenség 
ellen. «Egész haderőm  — úgym ond — esküjéhez híven fog előre 
haladni a komoly kötelességteljesítés útján, áthatva az egyetértés 
és harm onia ama szellemétől, amely minden nemzeti sajátságot 
tisztel és minden ellentétet megold, m időn minden néptörzs külö
nös előnyeit a nagy és egész javára értékesíti.»

E z a hadiparancs országszerte m egdöbbenést és elkeseredést 
kelte tt, m ert benne M agyarország nemzeti és állami jogainak 
tagadását, ső t az egységes JRusztria eszméjének föltámadását látták. 
Ez ellen maga a király tiltakozott abban a kéziratban, a melyet 
szeptem ber 22-én az újra m iniszterelnökké kinevezett Khuen- 
H éderváryhoz in tézett. Atyai szívét — úgym ond mély gyász 
tölti el, m ikor látja azokat a sajnálatos állapotokat, melyek M agyar- 
országban a politikai é le tet hónapok óta m eddőségre kárhoztatják 
és m ár-m ár az állami gépezet m űködését is megakasztják. Azokat



a jogokat, a mik a közös hadsereg vezérlete, vezénylete és belszer- 
vezete tekintetében az 1867. XII. t.-c. 11. §-a értelm ében ő t m eg
illetik, csorbítatlanúl fentartani és utódjaira érintetlenül átszár
maztatni akarja. M ikor ezt a jogát a magyar országgyűlés elis
m erte, nemcsak a monarchia nagyhatalmi állásáról, hanem saját 
hazája és nem zete erejéről, biztonságáról is akart gondoskodni. 
Nem járulhat tehát oly intézkedésekhez, a melyek végre is a 
monarchia két államának gyöngítésére vezetnének és dicsőemlékű 
őseitől átvett örökségét a hanyatlás veszélyének tennék k i ; nem 
teljesíthet oly követeléseket, a melyek kipróbált intézm ényeket akar
nak átalakítani, ho lo tt nemcsak nem felelnek meg M agyarország 
érdekeinek, hanem még a szentkorona országainak területi épségét 
is fenyegetik. De nem zárkózik el attól, hogy királyi hatalmánál 
fogva a közös hadseregben megvalósítsa azokat az intézkedéseket, 
a melyekről kormányai már nyilatkoztak is az országgyűlés előtt.

('M agyar nemzetem — szólt — a kiegyezés óta óriásit haladt. 
E légtétellel tapasztaltam  ezt az örvendetes fejlődést, m int újabb 
bizonyítékot ama mű bölcsesége m ellett, a melyet a korona és a 
nemzet kölcsönös bizalma összehozott, így  kell annak lennie és 
így kell annak maradnia ezentúl is. Alkotm ányos életünket az 
isteni gondviselés kegyelme m indeddig m egm entette minden komoly 
m egrázkódtatástól. Csak a nem zet józansága, higgadtsága, minden 
számba jövő nagy érdek m egfontolt m érlegelése óvhat meg ben
nünket a jövőben is a m egpróbáltatástól. Fejedelmi kötelességem 
azért figyelmeztetni a nem zetet, hogy én most is ragaszkodom a 
kiegyezéshez. M eggyőződésem , hogy az a szellem, a mely e m űvet 
megalkotta, ma is él régi erejével a nem zet lelkületében.o

A m iniszterelnököt külön is felhatalmazta annak kijelentésére, 
milyen fájdalommal és mély sajnálattal értesült, hogy hadiparancsa 
oly felfogásokkal, félreértésekkel, ső t félremagyarázásokkal talál
kozott, mintha a hadsereg törvény szerinti legfőbb hadurának ez 
a megnyilatkozása a magyar kormánynak vagy a magyar nem zet
nek, M agyarország törvényes jogainak, a magyar államiságnak
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sérelm ét foglalná magában. Ez ki van zárva, ez nem tö rtén h e te tt 
meg, ez a király szándékától távol á llo tt; és a hadiparancsnak 
bárm ely oldalról ilyen m agyarázatot adni helyesen és jogosan nem 
szabad és nem lehet. Ugyanaznap (szept. 2 3 ), melyen ez a 
nyilatkozat a szabadelvű párto t m egnyugtatta, J^örber az osztrák 
birodalmi tanácsban a császár fölhatalmazása következtében hatá
rozo ttan  hangoztatta, hogy a hadsereg m inden kérdésében tényleg 
megóvják A usztria  törvényes befolyását; s a maga részéről hozzá
te tte , hogy a vezénylet vagy szolgálat nyelvének megváltoztatása 
nem tartozik  a megadható engedm ények közé.

M ásnap, 24-én, J^ossuth Ferenc az országgyűlés elé a függet
lenségi párt nevében felirati javaslatot terjesz te tt, mely a chlopyi 
hadiparancsot a nem zet állami léte és alkotmánya nyílt és hatá
ro zo tt m egsértésének nevezte. A  sérelmek orvoslását kérte, de 
kiemelte, hogy ha a reform ok fejében a nemzeti nyelv jogainak 
feladását követelnék, a nem zet felelete sem lehetne más, m int: 
soha, so h a ! Alig hallgatták meg a m iniszterelnököt, ki a szabadelvű 
pártban a király fölhatalmazásával te t t  tegnapi nyilatkozatát ismé
telte  s leszavazták 29-én, m ikor nem vették tudom ásul 'KjSrber 
beszéde ügyében ado tt válaszát. A  királynak táviratban azonnal 
bejelentette, de élőszóval csak okt. 4-én ism ételhette lem ondását; 
m ert a király 1. Károly román király (aug. 8 — 12.), V]J. Edw ard 
angol király (aug. 31.— szept. 3.) s II. V ilm os ném et császár 
(szept. 18— 19.) látogatása után m ost épen (szepr. 28. okt. 3.) 
II. M iklós cár látogatását fogadta s vele a m ürzstegi vadászatok 
közben a Balkán-államoknak nem egy fontos kérdését beszélte 
meg. O kt. 17-én 1. L ipót belga és nov. 20 22. G yörgy görög
királyok bécsi útja fejezte be a fejedelmek tisztelgéseinek a sorát. 
A  király e közben ismételve fogadta a magyar államférfiakat is, 
hogy m egm entse az 1867. évi kiegyezést, melynek alkotóját, Deák 
Ferencet, születése századik évfordulóján (okt. 17.) országszerte, 
de nyom ott hangulatban ünnepelték. A  legtöbb szónok azt fejte
gette , hogy a nemzeti állam kiépítése Deák alkotása alapján is
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lehetséges ; a szabadelvű pártnak a katonai ügyben szeptem ber 28. 
kiküldött kilences bizottsága szintén ez alapon készült el m un
kájával, m elyet Lukács László pénzügym iniszter, a király bizalmi 
embere, ok tóber 20-án m u ta to tt be a királynak. A  király azonban 
azt csak módosításokkal fogadta el s m ikor ezekben a szabadelvű 
párt is m egnyugodott, nov. 3-án Tisza István elnöklete alatt nevezte 
ki az új m inisztérium ot.

T i sza István a képviselőházban az első három napon (novem 
ber 5— 7.) nem fejthette  ki kormányzása elveit, m ert a ház ez idő
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alatt elnökének, gr. A pponyinak lem ondását tárgyalta, s nagy fel
zúdulást kelte tt az a föltevés, hogy ez a lemondás egyenesen a 
király akarata következtében tö rtén t. Végre negyednap az új minisz
terelnök elm ondhatta, hogy szabadelvű, nem zeti politikát akar 
követni s hogy katonai kérdésekben a szabadelvűpárt tervének 
valósítására vállalkozott. A  nemzeti közvélemény akarja ugyan, hogy 
a katonaság magyar részében magyar legyen a vezénylet és a 
szolgálat nyelve; de nem akarja, hogy ez a nem zetet és királyát 
összeütközésbe hozza. Ily körülm ények közt a korona önként, a 
maga elhatározásából jö tt  segítségére a nemzetnek, hogy az ú t
vesztőből kivezesse. M e rt ragaszkodik ugyan a hadsereg egységes
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belszervezete, vezérlete és vezénylete irán t az 1867 : Xll. törvény
cikkben kifejezett jogaihoz, de m ódot nyújt reá, hogy a hadsereg
ben a nem zet régi óhajtásainak megfelelő újítások történjenek, 
így, hogy a hadsereg jelvényeit a közjogi viszonyoknak megfelelő 
módon átalakítsák; a katonai igazságszolgáltatásban a m agyar nyelv 
érvényesüljön; az idegen csapatoknál szolgáló magyar tiszteket 
m agyar csapatokhoz helyezzék á t;  a magyarországi katonai iskolák
ban a tantárgyak jelentékeny részét m agyarul tanítsák stb. T iszát 
u tóbb  (nov. 18.) az egész ház m egtapsolta, m ikor K örber osztrák 
m iniszterelnököt előkelő idegennek (distinguished foreigner) nevezte, 
a kinek a magyar nemzeti követelésekről a birodalmi tanácsban 
te t t  elítélő nyilatkozata a m agyar közjog szem pontjából jelenték
telen. D ecem ber 12-én a függetlenségi párt szózatot in tézett a 
magyar nem zethez, mely szerint «M agyarország m iniszterelnöke 
kijelentette  és a magyar képviselőház határozatilag kimondja, hogy 
minden jog forrása a nemzeti akarat; és így a hadsereg vezérleti 
nyelvének meghatározási joga is a magyar törvényhozást illeti meg». 
E z t hallgatagon a korona is elfogadván: «önmaga seg íte tt behegesz- 
teni azt a sebet, a m elyet a nem zet testén  hűtelen tanácsadók és 
rosszakaratú besúgók durva kézzel ü tö ttek» . A párt kimondta, 
hogy tovább harcol ugyan a magyar nyelv jogaiért, de más esz
közökkel s így az obstrukció t abbahagyja. Harmadnap, m ikor T isza 
István K örber újabb támadására felelt, a ház egyhangúlag hozta 
meg határozatát; 13— 14 képviselő nem nyugodott meg a tö r 
téntekben, hanem tovább folytatta az ellenállást. Így tehát az 
újoncok megajánlásából semmi sem lett s a korm ány az idáig 
visszatarto tt öreg  katonák helyett kénytelen volt a tartalékosokat 
és póttartalékosokat behívni, a mi sok ezer családot elkeserített.

M o st tehát, 1904. januárius 28-án a m iniszterelnök bejelen
te tte , hogy a király szabad kezet adott neki az obstrukció meg
törésére. Számítva a ház tám ogatására, március 5-én indítványt 
te t t  a házszabályok m egszorítására, hogy a ház ism ét dolgoz- 
hassék s a nemzeti akarat gyorsan teljesedhessék. 7-én, mikor az
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obstrukció új erővel tö r t  ki, T isza az isteni kegyelemnek s a 
királynak tulajdoníto tta , hogy idáig csorba nem esett a magyar 
alkotm ányon; m ert alkotmánya m egerősítésénél maga a koronás 
király a nem zet legelső szövetségese. «Szégyen volna — úgy
mond — ha most, ilyen viszonyok közt, a milyenek négyszáz 
esztendő óta nem voltak, nem tudnók  orvosolni bajainkat.» M á r
cius 10-én az összes eddigi javaslatok visszavonásával ezt az egy 
indítványát akarta tárgyaltatni. Ekkor azonban az ülés kezdetén 
fölállt az ősz Thaly Kálmán, II. Rákóczi Ferenc korának tö rtén e t
írója, s keresetlen szavakban kérte  az obstruálókat, ne akadályozzák 
az újoncjavaslat megszavazását, a családapáknak, a tartalékosoknak 
hazabocsátását. V iszont a m iniszterelnököt is «ősz fejjel, őszinte 
szívvel, békés akarattal, mélyen megindúlva» kérte, hogy ha ez a 
kívánság teljesedik, ne erőszakolja a házszabályok szigorú átalakí
tását. T isza erre  a váratlan, de a legtisztább hazafiságtól sugal
m azott felszólításra m inden gondolkodás és habozás nélkül kijelen
te tte , hogy a házszabályok m ódosításáról lemond s a visszavont 
törvényjavaslatokat alkotmányos tárgyalás végett újra benyújtja. 
T haly  kezet szo ríto tt a m iniszterelnökkel s egy ih le te tt percben 
a képviselőház m inden tagja a testvériség érzetében olvadt össze. 
A  parlam ent békéje helyreállításának emlékére a képviselők utóbb 
érm et verettek, a melyen T haly  Kálmán arcképe s ez a felírat 
á llt: «A harcok írójának, a béke szerzőjének.» A  király március 
iduszán már szentesíthette  az újoncokról szóló javaslatokat (a mit 
A usztriában márc. 26. csak császári rendelettel tehe te tt)  s decem
ber 6-áig a parlam enttel még 36 más tö rvény t hozhato tt.

«Hála légyen érte  az isteni gondviselésnek — szólt ápr. 18-án 
a király a m iniszterelnökhöz in tézett kéziratában — azok a z  ellen
tétek és félreértések, a melyek súlyosan nehezedtek elődeinkre hosszú 
századokon át, ma egy végkép letűnt korszak történelmi emlékét 
képezik. A  király és a nem zet kölcsönös bizalma és az alkotmány 
visszaállított békés uralma m egterem tették a trón  és a nemzet 
közö tt a sikeres és egyesült munkásság alapfeltételét képező ossz-
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hangot. K eserűség nélkül gondolhatunk tehát vissza mindnyájan a 
m ögöttünk álló borús korszakra; és király és nemzet egyesült kegye
lete keresheti föl mindazok emlékét, a kiknek vezető szerep ju to tt  
a le tűn t küzdelmekben». U tasíto tta  a m iniszterelnököt, tegyen

javaslatot, hogy hazaszállít
sák II. J^ákőczi Ferencnek 
idegen földben nyugvó 
hamvait.*

A király megható ren 
deletének híre nem hallat
szo tt el azonnal m indenüvé, 
m ert épen megjelenése nap
ján (április 20-án) tö r t  ki a 
vasutasok országos sztrájkja, 
mely a forgalmat m indenütt 
megakasztotta, és csak egy 
hét múlva, annak következ
tében szűnt meg, hogy a 
király ápr. 22-én a hadsereg 
és honvédség magyar vas
úti szolgálatban álló ta rta 
lékos és póttartalékos havi
díjasait és legényeit behítta  
és szolgálattételre az állam- 
vasútakhoz rendelte  be, 
másnap pedig a vasúti és 
távirdai ezredet m ozgósí

to tta. A főváros népe lelkesedéssel üdvözölte a királyt, a ki csak
nem egy évi távoliét után május másodikán érkezett B udapestre ;

A THALY KÁLMÁNNAK ADOTT EMLÉKÉREM.

(Teles Ede műve.)

* A királyi kézirat szerin t «a magyar történelem  kiváló alakjai közűi egyedül 11. Rákóczi 
Ferenc hamvai nyugosznak idegen földön». A tévedés azonnal kiderülvén, a király kész
ségesen beleegyezett, hogy Rákóczi édes anyjának, bujdosótársainak, sőt T hököly  Im rének 
hamvait is hazahozzák.
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s az országgyűlés, a magyar delegáció, a legfőbb törvényhatóság 
hazafias felbuzdulással m ondott neki köszönetét a nem zet régi 
kivánságának teljesítéséért. A  király — ahogy május 13-án B udapest 
küldöttségének mondta, — ((érti és nagyrabecsűli a magyar nem
zetnek azt a kegyeletét, melylyel kimagasló történelm i emlékei iránt 
viseltetik. M indig  b ízo tt és bízik a magyar nem zet ősi erényei
ben és mindig az volt atyai szíve legfőbb óhajtása, hogy kölcsönös 
egyetértésben ügyekezzünk 
megvalósítani mindazt, a 
mi a nemzet javára és 
dicsőségére szolgálhat.»

A nem zet egyik di
csősége, Jókai M ór, épen 
a király megérkezése nap
ján lett halálos beteg  s 
május 5-én már elhunyt.
A király azonnal kifejezte 
kabi netirodájának főnöke,
König Károly útján, hogy 
a szomorúságban a ma
gyar nem zet millióival 
együtt osztozik s a tem e
tésen g róf Apponyi Lajos 
udvarnagygyal képviseltette magát, Jókai — B eöthy Z solt gyász
beszéde szerint — ((a magyar lélek legköltőibb és legnemesebb 
képeinek egyikével mélyen m eghatotta azt a királynői szívet, 
melyben nemzeti megváltásunk csoda-rózsái fakadtak». R udolf 
királyfit ő te tte  magyar íróvá s a magyar tudom, akadémiában ő 
siratta el a nem zet összetört rem ényeit. A szabadságharc idején 
az ifjú Ferenc Józseffel az elsők közt akarta kibékíteni nem zetét; 
s most, az obstrukció im ént lezajlott napjaiban is rajta volt, hogy 
helyreálljon az egyetértés a nem zet és öreg királya közt. 
Talán maga a király is ezen töp rengett, m ikor május 18-án haj-

A KIRÁLY KÉPVISELŐJE, GR. APPONYI UDVARNAGY, 
JÓKAI MÓR TEM ETÉSÉN .
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nalban a várkertben sétálgatva, m eghallotta a palóc kertészlegény 
n ó tá já t:

«Ferenc Józsep mezétláb ment sétányi,
A  csizmóját otthol hagyta patkónyi.
Hej de kilenc kovács
N em  merte fővállanyi, vállanyi, de vállanyi:
M e r ’ nem tuttak gyémánt patkót csinányi, csinányi!»

A király másnap jókedvében a legénynek egy pár csizmát 
ajándékozott; de bizony gyém ántpatkó nélkül. S úgy hitte, a 
magyar katonaság is eljárhat ilyen gyém ántpatkó : magyar vezényszó 
nélkül. ((Harmincöt esztendő óta — m ondta volna még tavaly egy 
kihallgatás alkalmával — nekem e kívánalmakról senki sem te tt  
em lítést. Igazán különös, ső t é rthetetlen , hogy m ost mindenki e 
kívánalmak teljesítését sürgeti.»

De egyebeket is sürgettek  abban a vitában, mely a képviselő
házban az udvartartás költségeinek fölemelése kérdésében júl. 9 — 22. 
közt zajlo tt le. A m iniszterelnök kifejtette, hogy nem a fényűzés 
emeléséről van szó, m ert nincs a királynál kevesebb igényű em ber; 
azonban a szem élyzet ellátása, a budavári királyi palota fentartása, 
a színházak segélyezése, a magyar darabant testőrség  fölállítása új 
meg új kiadásokkal jár. Az új királyi palotához új szolgaszemély
zet is kell, hogy azt a király ne legyen kénytelen Bécsből hozni 
magával. A zt akarják, hogy a király, m ikor B udapestre jön, itthon  
érezze m agát; de hogy minél több  időt tö ltsön nálunk, a társa
dalomnak rajta kell lennie, hogy vonzóerőt gyakoroljon az udvarra. 
A  magyar korona — ahogy Apponyi m ondta — az ősrégiség 
tiszteletgerjesztő  címénél fogva tú lragyogja E u rópa  összes koronáit; 
megérdemli tehát, hogy fénye, ragyogása, egyénisége a magyar 
király külső m egjelenésében, környezetének szervezetében is a maga 
teljes ragyogásában kifejezésre jusson és ne bújjék el más korona, 
az osztrák császári korona fénye mögé. Azonban nemcsak Bécsben, 
hanem Budapesten is csak az osztrák császári udvart látjuk. A tá r
sadalom m indenkor szívesen fogadta az udvart, de viszont az udvar
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nak is szívesen keli fogadnia ezt a társadalmat. A király nem 
gyakorol kegyet, m ikor a maga nemzetével állandóan érin tkezik; 
s a király valóban akkor is fölkeresett bennünket, m ikor alkot
mányjogi vitáink a legzajosabbak voltak. A usztriában, hol az udvar 
oly öröm est tartózkodik, nincs kevesebb politikai vihar, m int nálunk. 
A  király s a trónörökös állandóan az országon kívül tartózkodván, 
olyan légkör befolyásának vannak kitéve, a melyben m indent, a mi 
nálunk m egdönthetetlen igazság, m egdöntendő ábrándnak m ondanak; 
a melyben m indent, a mi nekünk nemzeti eszm ényünk és tö rek 
vésünk, a mi nekünk szent, leküzdendő ellenségnek tek in tenek; 
a hol egyáltalán az egységes birodalom  eszméjével van tele a 
levegő, és csakis ennek besugásait hallhatják napról-napra. Ezzel 
szemben semm it sem tehe t a magyar miniszter, a ki 1— 2 órára 
megy oda, hogy valami törvényjavaslatot terjeszszen a király elé. 
A pponyi ezek után azt indítványozta, hogy a javaslattal m ost ne 
foglalkozzanak, hanem intézzen a képviselőház fölíratot a királyhoz 
és fejtse ki mindazokat a kérdéseket, a melyeknek nemzeti é rte 
lemben való helyes megoldásától függ a trón  és a nemzet közti 
együttérzés, bizalom.

M o st olyan uralkodónk van — szólt (júl. 11.) egy másik 
képviselő — a kit a sors bőségesen elláto tt tapasztalatokkal és a 
kit a sok szenvedés m egedzett. Ha m ost sem érkezett el az ideje 
annak, hogy a nem zet és király közt valami közeledés történjék, 
akkor m eddig várjunk még, — m ikor lesz szorosabb az uralkodó
ház tagjainak és a nem zetnek kapcsolata? «Soha, soha!» kiáltották 
a függetlenségiek.

Báró Bánffy Dezső, a ki, hogy politikai m eggyőződését 
szabadon követhesse, főudvarm esteri állásáról lem ondott, július 
] 6-án nyíltan a magyar udvartartást és azt követelte, hogy 
a királyi ház az esztendőnek bizonyos részét B udapesten tö ltse 
és tandíjon meg magyarul. A vita hevében többen keményen ki
fakadtak az udvar ellen és az uralkodó család egyes tagjait kímé
letlenül b írálták ; de így volt ez az osztrák parlam entben is, a hol
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g ró f S ternberg  A dalbert a röpíratában elm ondott vádakat nyílt 
ülésekben ism ételte és bővítette. Az udvartartás költségeit azonban 
9 millió koronáról mind a két államban 1 1 millióra emelték föl. 
Az erről szóló magyar (1904 : XXX11I.) törvényt a király szept. 9-én 
szentesítette.
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A KIRÁLY ÉS A PARLAMENT.

A  király G ödöllőn. ín sé g  és e lszegényedés veszedelm e. H adügyi költségek. A  honvéd- 
tűzérség . T isza  István ugrai levele. A  házszabályok szigorítása «a form ák megsértésével!*. 
Az ellenzék szövetkezése és felirati javaslata. D ecem ber 13-a. A  szövetkezett ellenzék szó
zata a nem zethez. A  király a nem zetre bízza a dön tést s az o rszággyűlést feloszlatja. A z új 
választáson az egyesült ellenzék tö b b ség e t nyer. A z országgyűlés m egnyitása trónbeszéd  
nélkül. A felirati vita. Jó z se f  főherceg  halála. A király sajnálja, hogy a többségbő l még 
sem alakíthat korm ányt. A z országgyűlés a pártonkívüli Fejérvári-m inisztérium ot alkotm ány- 
ellenesnek nyilvánítja. A  várm egyék az adózást és újoncozást m egtagadják. A  trón  iránti 

hűség  a nemzeti politikához tartozik. (1904— 1905.)

A usztriában senkinek sem ju to tt  eszébe, hogy 1904. aug. 17-én, 
a császár születésének előestéjén, m egünnepeljék az ausztriai csá
szárság megalapításának századik évfo rdu ló já t; csak a lapok emlé
keztek meg az évfordulóról, mely A usztriá t nagyon bizonytalan 
helyzetben találta. A  király a M agyarországgal való kiegyezés elő
mozdítása végett az őszszel 4 — 5 hétig  (okt. 15— 29. és nov. 7 .— 
dec. 10.) ism ét Budapesten és G ödöllőn időzött. A gödöllői vadá
szatokon m egkérdezte a hajtók neveit. Az egyiket Király A ndrás
nak, a másikat Kaiser Jánosnak hítták. «No — szólt kíséretéhez — 
azután mondja még valaki, hogy itt  csak egy király vadászik!» 
Feltűnt neki az is, hogy nincs jelen az egyik gödöllői ügyvéd, a 
kivel már többször vadászott. «Nem h ittük  meg, m ert po ro lt a 
koronái uradalom ellen» — felelt a fővadász. «És ki nyerte  meg 
a port?»  «Az ügyvéd.» «H isz akkor rendben van a dolog! 
m osolygott a király. Ha igazságot ado tt neki a bíróság, mely az 
én nevemben ítélt, akkor m iért haragudjam ? Ha elveszti a po rt, 
az annyit jelent, hogy nem volt igazsága s akkor m egérdem elte 
volna, hogy ne híjják meg. H át csak híjják meg azonnal; így 
akarom !»

Az országot ezen az őszön az elszegényedés veszedelme fe
nyegette. Évenkint m ost már legalább százezerén kerestek jobb 
m egélhetést A m erikában; a szocializmus egyre terjed t, a munkások
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évről-évre elkeseredettebben küzdöttek bérök javításáért, s mind
untalan sztrájkoltak; a két állam közt a gazdasági kiegyezés vagy 
önálló vám terület ügyében fo ly tato tt vita a gazdák, iparosok, keres
kedők helyzetét bizonytalanná tette , s a roppan t szárazság is növelte 
a bajt. A szárazság m iatt az uralkodó aug. 25-én lem ondott a 
strakonitzi (csehországi) nagy hadgyakorlatok m egtartásáról, a 
magyarországiakat azonban Lippa vidékén m egtartatta, csakhogy 
maga helyett a trónörököst kü ldötte  oda. E gyúttal azonban elren
delte, hogy a felsőbb katonai hatóságok is magyarul levelezzenek 
a magyar hatóságokkal, a mit az osztrákok sokaltak, a magyarok 
keveseltek.

Az uralkodóház már a delegációk megnyitásakor, május 15-én 
mélyen elszom orítónak m ondta azt a küzdelm et, a m elyet O rosz
ország és Japán Kelet-Ázsiában folytattak; s óhajtotta, hogy 
«az isteni gondviselés szűk határokat szabjon vérben és időben 
ez öldöklő tusának és mielőbb ismét részeltesse a világot a béke 
m érhetetlen áldásaiban». Azonban épen e háború tanulságain okúivá, 
a hadügyi korm ány a hadsereg céljaira, különösen pedig új ágyúkra 
391 millió koronát kért a delegációktól. N ovem ber 1 2-én a miniszter- 
elnök azt is bejelen tette  a háznak, hogy a király ism ét teljesítette  
a nemzet két régi kívánságát; m ert elvben beleegyezett a kétéves 
katonai szolgálat behozatalába és a honvéd-tűzérség fölállításába. 
Ezzel a m int harm adnap a szabadelvű pártban mondta, — 
fényesen bebizonyíto tta, hogy «a mely percben a magyar nemzet 
az igazán term ékeny hazafias tevékenység teré re  lép, nincs az a 
törekvés, nincs az a jogos kívánság, a m elynek megoldása legyőz
hetetlen akadályokba ütköznék.»

A hogy az ugrai választókhoz okt. 4-én in tézett levelében kér
dezte : «Volt-e M átyás király napjai óta csak egy pillanat is, midőn 
a magyar nem zet annyi joggal, annyi szabadsággal rendelkezett és 
akarata annyi súlylyal esett volna a világesemények mérlegének 
serpenyőjébe?» De úgy h itte, sikeres nemzeti politikát csak a 
királylyal egyetértve lehet csinálni, hogy tehát meg kell előzni és
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akadályozni az obstrukciót, m ikor «ötletszerűen összeverődő bár
mely kicsiny csoport megállíthatja a képviselőház egész gépezetét, 
gáncsot vethet a magyar nem zet előretörekvő útjába, ránk zúd ít
hatja a közelm últ összes veszélyeit és megaláztatásait». Nov. 4-én 
tehát a házszabályok átvizsgálására és reform jára egy huszonegyes 
bizottság kiküldését javasolta; s midőn ezt az ellenzék egyhangúlag 
visszautasította, a ház e lő tt levő összes törvényjavaslatokat vissza
vonta s novem ber 18-án fölhítta a parlam entet, bízza sorsára az 
országot, vagy «vessen véget a komédiának». Az elnök roppan t 
kavarodások közt a szavazásra zsebkendő lobogtatásával ado tt jelt 
és ennek alapján m ondta ki, hogy a ház elfogadta Dániel G ábor 
határozati javaslatát, mely (m int már m árcius 10-én tervezték), a 
házszabályokat egy esztendőre a legszigorúbban m ódosíttatta, s a 
házat királyi kézirattal azonnal elnapolta. T isza elismerte, hogy 
«a csatát a formák megsértésével nyerte meg».

Az ellenzék másnap azonnal szövetkezett, s vezérlő bizottságot 
alakított, mely a királyhoz in tézett felirati javaslat alakjában tilta 
kozott ez eljárás ellen. «H űségünk és felséged alkotm ánytiszteletébe 
vetett h itünk — szólt a felírat — nem enged té r t annak a föl
tevésnek, m intha fölségednek a körülm ények (a határozat s az 
elnapolás) e találkozásáról előzetesen tudom ása le tt volna, Föl kell 
tennünk és föl is teszszük, hogy a m iniszterelnök, midőn felséged
től ama kézirato t kieszközölte, nem m ondta meg, hogy minő célból 
kéri az t; nem vallotta be, hogy neki arra egy alkotmányellenes 
m erényletnek lebonyolítása szem pontjából van szüksége. D e akkor 
kétszeresen bűnös az a m iniszterelnök, a ki felséged bizalmával 
ilyen módon visszaélt. B űnös a nemzet ellen, a melynek alkot
mányos biztosítékain csorbát e jte tt ;  bűnös a király ellen, a kit 
olyan közrem űködés látszatának te t t  ki, a mely, ha valóban fen- 
íorogna, megingatná a koronázási eskü szentségébe vetett hitet, 
aláásná a királyi hatalom államjogi és erkölcsi alapjait.» H a a 
király el nem bocsátaná T isza Istvánt, a nemzet abban a hitben 
élne, hogy a király akaratát hajto tta  végre s «akkor fölébrednének
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a szom orú idők emlékei és újra megnyílnának a dicső magyar 
nem zet régi sebei».

D ecem ber 13-án kellett volna az országgyűlésnek összejönnie; 
az ellenzék egyes tagjai azonban összetörték  a m iniszterek s az 
elnök székeit és kikergették az időközben szervezett parlamenti 
őrséget, a «darabantokat». A  király dec. 19-én újra elnapolta a 
házat decem ber 28-ig. A  szövetkezett ellenzék vezérlő bizottsága 
már aznap szózatot in tézett a nem zethez és tiltakozott az ellen, 
hogy újévtől kezdve az ország ismét törvényen kívüli (exlex) álla
potba ju t. K ijelentette, hogy a királyi eskü m egszegését jelentené, 
ha a házat a költségvetés tárgyalása és megszavazása elő tt felosz
latnák. «A királyi eskü megszegése szentségtörés — úgym ond — 
és hogy ez bekövetkezhetnék valaha, még ez a gondolat is bűn a 
király ellen és a nem zet ellen.» M egfogadta, hogy az ellenzék 
különböző árnyalatai szövetségben maradnak a választások alatt és 
azok után mindaddig, míg hazafias, szent célúkat el nem érik, a 
törvényes és alkotmányos állapotokat vissza nem állítják és «az 
ország ellenségeit» az ország kormányából el nem távolítják.

«Tudom — szólt dec. 21. gr. A ndrássy Gyula, a szövetkezett 
ellenzék egyik tagja, — hogy a király bárm int határoz is, azt 
m indig jogai tudatában cselekszi és sohasem tesz olyat, a mire, 
m eggyőződése szerint, nincs jogosítva.» De súlyos véteknek tarto tta , 
hogy a korm ány a legalkotm ányosabb uralkodót abba a helyzetbe 
hozta, hogy oly jogokat gyakoroljon, a melyek gyakorolhatására 
nézve ellentétes nézetek uralkodnak; m ert ez esetben a kormány 
legelem ibb kötelességét sem teljesítheti s felelősségével nem teheti 
jóvá azt a kárt, a m elyet a korona tekintélyének okoz.

A király, a ki ok tóbertő l decem ber elejéig némi megszakítással 
időzö tt az országban s a karácsonyi ünnepeket Wallseeban, M ária 
Valériánál tö ltö tte , 1905. januárius 1. ismét B udapestre jö tt. 
M ásnap gr. Jlpponyi be lépett a függetlenségi pártba, m ert «csaló
d o tt abban, hogy az uralkodó nemzeti dinasztiát fog terem teni s 
hogy nem megy bele a tö rvénytelenségbe; hogy az osztrákokkal
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testvéries viszonyban é lhetünk; csalódott m indenben, a mit Deák 
alapúi vett föl a közösségre. Aznap a képviselőházban is szóba 
jö tt  a király esküje. A m iniszterelnök kijelentette, hogy ő is meg
esküdött s társaival együ tt magára vállalja a felelősséget a király

A KÉPVISELŐHÁZ ÜLÉSTERME DECEMBER 13-án A ROMBOLÁS UTÁN.

minden te ttéért. A kormány azt hiszi, hogy a kibontakozás legal
kotmányosabb eszközéhez nyúl, mikor a királynak alkotmányos joga 
gyakorlását, a ház feloszlatását javasolja. A király másnap kijelen
tette , hogy bízik a nem zetnek alkotmányos érzületében és hagyo
mányos politikai bölcseségében. ((A király és a nem zet egyetértése

21M árk i : 1. F erenc  József.
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és kölcsönös bizalma állította helyre — úgym ond a zavartalan 
alkotmányos élet fö ltételeit és a nemzet szabad intézm ényeinek 
zavartalan, sikeres m űködése te tte  lehetővé a békés fejlődésnek 
m ögöttünk álló áldásos korszakát. És ha m ost ez intézmények 
m űködése belső okokból akadályokba ütközik, a nemzette hárul a 
feladat, hogy kinyilvánítsa akaratát. »

A király tehát feloszlatta az országgyűlést. A  nemzet a jan. 
26-ki választásoknál olykép nyilvánította akaratát, hogy m egbuk
tatta  a szabadelvű párto t, mely épen harmincadik éve volt kormá
nyon s a szövetkezett ellenzéket ju tta tta  diadalra. A  király febr. 1. 
ideiglenesen s 14-én véglegesen elfogadta a Tisza-korm ány lemon
dását, de egyelőre m egbízta a folyó ügyek intézésével. E lőször 
tö rtén t hazánkban az alkotmányosság helyreállítása óta, hogy a 
kormánypárt kisebbségben maradt s mégis a belőle alakúit, de poli
tikai tekintetben nem felelős m inisztérium  vitte tovább a kor
mányt. A  király már febr. 3-án meghallgatta gr. Jlndrássy G yulát, 
12-én 7Kossuth Ferencet, 16-án Széli Kálmánt és Wekerlét. E lőször 
tö rtén t, hogy febr. 1 6-án trónbeszéd nélkül, csupán néhány sornyi 
leirattal ny ito tta  meg az új országgyűlést, melyen a függetlenségi 
párt jelen t meg legnagyobb szám m al; de általános többsége egy 
pártnak sem volt. A  király Bécsben március 4-től 10-ig ismét 
15 m agyar állam férfiút fogadott, 19-én pedig maga is B udapestre 
jö tt, hol a fényes királyi palota már csaknem teljesen készen v á rta ; 
de o tt már csupán a hivatalos állásban levők tanácsát hallgatta 
meg. Április 5-én visszautazott Bécsbe. M ásnap J^ossuth a képviselő
házban kijelentette, hogy M agyarországot jog- és törvénysértések
kel korm ányozni nem lehe t; harm adnap pedig a képviselőház 
elhatározta, hogy megsemmisíti a novem ber 18-i határozatot s 
hogy bár trónbeszéd  nem volt — felirato t intéz a királyhoz. 
E bben kijelentették, hogy a többség  ugyan különböző pártárnya
latból alakúit, de mindannyian akarják a parlam ent reform ját, a 
választói jog kiterjesztését, a választókerületek új beosztását, a 
korm ányzat pártatlan gyakorlását, a jogrend  és közszabadság biz-
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tosítékainak növelését, az adóügyi, közgazdasági és szociálispolitikai 
reform okat; továbbá a gazdasági önállóságot külön vám területtel, 
a magyar hadsereg nemzeti jellegét (magyar vezényszóval és jel
vényekkel). K érték tehát a királyt, hogy a korm ányt ezen az ala
pon, a többségből nevezze ki.

M ialatt, május 5-ike óta, a szónokok a felirati vitában külö
nösen a magyar és a horvátok a horvát nyelv jogait sürgették , az 
osztrák birodalmi tanácsban Benatti T riestben olasz, Románcuk 
Lem bergben ru thén , Paltan Laibachban szlovén egyetem  fölállítá
sát követelte, E llenbogen pedig az összes nem zetiségek külön te l
jes nemzeti önkorm ányzata megadását kívánta. A  csehek folytatták 
a németekkel a nyelvháborút, a lengyelek pedig rem énykedve 
tek in te ttek  az uralkodóra, aki megparancsolta, hogy ősi királyaik palo
táját, a krakkói Vávelt, kaszárnyából m egint királyi palotává tegyék. 
A m agyaroknak a m agyar vezényszóért fo ly tato tt küzdelm ét a bécsi 
politikusok ezen tartom ányok nemzetiségi törekvéseivel állították 
egy sorba, ho lo tt i tt  egy Ausztriával egyenlőrangú állam akaratá
ról volt szó. G ró f  Jipponyi m egm ondta (május 9.) a felirati vitá
ban, hogy az egyetértésnek a magyar nem zet és az első magyar 
között más alapja nem lehet, m int az, hogy az első magyar ennek 
a nemzeti törekvésnek élére álljon; m ert ha valahol, úgy a király 
és nem zet közötti viszonyban kell keresni és kell elérni a tiszta 
igazságnak uralkodását. H arm adnap (május 11.) a ház óriási tö b b 
séggel fogadta el a feliratot.

A  király g ró f  Jlndrássy G yulának már május 24-én meg
m ondta, hogy a katonai téren  nem adhat többet, m int amennyit 
már m egadott; de fö ltűn t, hogy ugyanezen napokban (máj. 22 27.)
a királyhidai táborban a szokásos m egbeszéléseket két nyelven: 
ném etül és magyarúl tarto tta . M ájus 24-én Vaszary bíbornokot, 
aranym iséje napján «az egész országgal együtt»  m int a béke apos
tolát, a keresztényi szeretet, a jám bor és hazafias főpásztor m inta
képét, a szükölködők bőkezű jó tevőjét üdvözölte. M élyen m eg
hato tta  Józsefnek, «a legmagyarabb» főhercegnek jun ius 13-án
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Fiúm éban tö rté n t halála híre. Tem etésére hat nap múlva ő is meg
jelent B udapesten s hadiparancsában elösm erte, hogy «37 éves 
főparancsnoki m űködése közben sikerű it az ő m agyar honvédsége 
szervezését és kiképzését a kezdet nehézségeinek leküzdésé
vel a harcképesség oly tiszteletparancsoló fokára emelni, melyre 
a fegyveres erő m inden részének egyenletesen kell törekednie.»

A tem etés elő tt való nap (junius 18-án), a király elbocsátotta 
Tisza István m inisztérium át s ennyiben teljesíte tte  a szövetkezett 
ellenzék kívánságát; de aggodalm at keltett, hogy nem az új tö b b 
ségből, hanem a katonaság sorából választotta az új kormány 
elnökét. Br. Tejérváry G éza m iniszterelnök teljes 31 esztendeig 
(187a— <903.) m űködött a honvédelmi m inisztérium ban m int állam
titkár, majd m iniszter s a képviselőháznak szintén egyik legrégibb 
tagja vo lt; m int táborszernagyot és az új magyar királyi dara- 
bont-testő rség  kapitányát a király szolgálatonkívüli viszonyba 
helyezte, de a többség  mégis csak a föltétlenül engedelmeskedő 
katonát látta benne és m inisztérium át darabont kormánynak 
nevezte. A  király különben, junius 18-án Fejérváryhoz in tézett 
kéziratában, «felette sajnálta, hogy hű m agyar nem zete ország- 
gyűlése képviselőházának többségéből korm ányt m indeddig nem 
nevezhetett k i ; de ezt azért nem tehe tte , m ert a többséggé szö
vetkezett pártok  nem terjesz te ttek  eléje oly kormányzati tervet, 
melynek alapján a soraikból vett korm ányra teljes megnyugvással 
bízhatta volna a nem zet sorsát.» «A törvényhozás alkotó m unká
jának sajnálatos szünetelése folytatta  a király, a feliratra ilyen 
kézirat alakjában válaszolva kiszám íthatatlan gazdasági és erkölcsi 
kárára van kedvelt M agyarországom nak; remélem azonban, hogy 
most, a kisebbségi kormány fölmentése után, egy a pártokon kívül 
álló kormány közvetítésével a fölm erült ellentéteknek általam forrón 
óhajto tt kiegyenlítése lehetővé fogja tenni, hogy a többség soraiból 
hívhatok meg m inisztérium ot M agyarországom  kormányzására.» 
A  belkorm ányzati éš közgazdasági reform ok terén  szívesen fogja 
venni a képviselőház többségének javaslatait. Ami a katonai kérdé
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sekben kifejezett kívánalmakat illeti, ezekhez ,— úgym ond az 
idők folyamán és legutóbb a kormánynak 1903. évben adott köte
lező nyilatkozataiban a lehetőséghez képest már is hozzájáru lt; 
de azok az intézkedések, m elyeket ehhez képest a hadseregben 
már elrendelt, uralkodói törvényes jogai és velők járó  kötelességei 
szem előtt tartása m ellett m indenkor csak oly keretben m ozoghat
tak, amelyet föltétlenül meg kellett tartani avégbőJ, hogy vesze
delem ne érje a hadsereg harcképességét, mely a m onarchia m ind
két államára nézve életbevágóan fontos.

Pestvárm egye azonban már harm adnap, jun ius 20-án ünne- 
piesen tiltakozo tt minden olyan kormányzati rendszer ellen, mely 
kész az országgyűlés kifejezett akarata ellen is kormányozni. E lha
tározta, hogy az országgyűlésen meg nem szavazott adókat és 
újoncokat be nem szolgáltatja; tisztviselőit úgy ezekre, mint 
egyebekre nézve e ltilto tta  az ilyen korm ány tám ogatásától; az őket 
törvényes eljárásukért érhető  sérelm ekért teljes elégtételt ígért s 
a tisztviselők és a hatóságok védelm ére egy hatvantagú bizottságot 
kü ldö tt ki. M ásnap a kormány a legnagyobb zajban m utatkozott 
be a képviselőházban. A  ház még nem is tárgyalta a kinevezést, 
m ikor a m iniszterelnök már egy másik királyi kézirato t akart 
bem utatn i; azonban Ju s th  Gyula elnök kijelentette, hogy míg az 
egyik királyi kézirattal nem végeztek, addig a másik királyi kéz
ira to t már csak a koronás király iránti hűség és hódoló tisztelet 
következtében sem bonthatják  föl. A  m iniszterelnök az évszázados 
gyakorlatra hivatkozott, mely szerin t a király szavát m indenkor 
m eghallgatták; hasonló értelem ben szólt T isza István és gróf 
Andrássy Gyula is, de a ház kimondta, hogy a második kéziratot 
csak az elsőnek letárgyalása után olvastatja föl. A  kormány erre 
kivonúlt a terem ből. "Kossuth Ferenc szerint «a királyi akarat a 
parlamenti többség akaratát békóba akarja verni és szolgahadat 
csinálni a többségből. A  Fejérváry-korm ány ebben tám ogatja a 
koronát s épen azért nem bízhatik benne». Indítványára tehát a 
ház óriási többséggel elhatározta, hogy tudom ásúl veszi a kine-
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vező királyi kéziratot, de bizalmatlan a kormány iránt, mivel nincs 
alkotmányos jellege s nem lévén a parlam entben pártja és gyökere, 
nincs felelőssége. Csak m ost bon to tták  föl a király második kéz
iratát, mely az országgyűlést szeptem ber 15-éig elnapolta. A  pár 
sornyi írás felolvasását az izgalom m iatt félbe kellett szakítani és 
csak az ülés újból való megnyitása után lehetett befejezni. A ház 
egyhangúlag fogadta el azt az óvást, melyet b. Bánffy D ezső java
solt. A  nemzet óvása az alkotmánynyal ellenkezőnek jelen te tte  ki 
a képviselőház elnapolását s a nem zet akaratának ellenszegülő 
kormány hivatalban maradását. Kim ondta, hogy ilyen alkotmány- 
ellenes kormánynyal szemben a legszigorúbban kell érvényesíteni 
alkotmányunknak azt a sarkalatos téte lé t, mely szerint ország- 
gyűlésileg meg nem szavazott adót beszedni és újoncot kiállítani 
nem szabad. Törvénytelennek és tilosnak jelenti ki, ha a véderő 
létszám át a póttartalékosok behívásával, vagy a három évet kiszol
gált védkötelesek visszatartásával akarnák kiegészíteni. Ez a kor
mány nem köthet kereskedelmi szerződéseket, ső t azok érdekében 
tárgyalásokat sem folytathat. M ivel e közösügyi kvóta törvényes 
megállapítására országos bizottság az elnapolás következtében nem 
választható, a kvóta ügyében a király jogosan és érvényesen nem 
dönthet. Az alkotm ányt sérti az a kormány, mely a magyar állam 
pénztárából ilyen körülm ények közt bárm ely összeget beszolgáltat 
a közös kiadások fedezésére. A korm ány m inden til to tt  dolog 
teljesítéséért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartoz ik ; a törvény- 
hatóságoktól pedig a nem zet az 1 5 0 4 :!. és 1886 ; XXI. t.-c. é rte l
mében elvárja, hogy az alkotmányellenes korm ányzatot ne tám o
gassák. Az óvás azzal végződött, hogy «ami szenvedések időközben 
a nemzetet sújtják, ami m egrendülés az uralkodóház hatalmi állását 
érni fogja a m egtorlás időpontjáig : a nem zet és a történelem  
ítélőszéke elő tt azokra hárítja a felelősséget, akik a kifejezett nem
zeti akarat érvényesülését még alkotm ánysértés árán is meggátolni 
iparkodtak». Az elnök azzal a fohászszal zárta be az emlékezetes 
ülést, hogy Isten óvja meg hazánkat m inden bajtól, szenvedéstől.

3 2 7
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Ugyanaznap a főrendiház is bizalm atlanságot szavazott a 
korm ánynak, mely ennek következtében jun ius 22-én lem ondott, 
de lem ondását a király másnap, a királyhidai táborban, nem fogadta 
el. Schönerer és társai az osztrák képviselőházban már jun. 26-án 
indítványozták A usztria  és M agyarország közösügyeinek m egszün
te té sé t; de a ház ezt a javaslatot 85 szavazattal 35 ellenében 
elvetette. Ju lius elsején a m iniszterelnök arra kérte a meghívására 
nála, m int magánembernél m egjelent ellenzékieket, hogy hagyják 
más időkre a katonai követeléseket, amikben a király nem enged
h e t;  s mivel más tekintetben a nem zet és király közt nincs ellen
tét, a szövetkezet ellenzék vállalja el a korm ány alakítását. E rre  
azonban a katonai engedm ények nélkül senki sem vállalkozhatott. 
M ásnap gr. Jlndrássy G yula egy hírlapi cikkelyben arra in te tte  
a nem zetet, hogy «királyunk szere te tt szent szem élyét soha se 
vonják be harcainkba. N e felejtsük soha, hogy neki m ennyit 
köszönhetünk s hogy mostan is csak az a meggyőződés vezeti, 
hogy ártana biztosságunknak, ha teljesítené kívánságainkat. H ajói, 
junk meg tisztelettel személye e lő tt s megőrizve köteles hűsé
günket, küzdjünk tanácsadóinak hamis politikája ellen».

A király aznap akart Ischlbe menni, hogy egy kissé kipi
henje zaklatásait; de csak julius 4-én m ehetett. Ennek a halasz
tásnak oka is a válság v o lt : a király magára vállalta, hogy magával 
viszi unokáját, Kelement, M ária  Valéria tízhónapos fiacskáját; a 
gyerm eknek azonban fogzása volt, s a jó nagyapa megvárta a vál
ság végét: a fogacskák megjelenését. Julius 9-én már a miniszter- 
elnök is Ischlben já rt a királynál s 14-én a korm ány nevében 
kibocsátotta intő szózatát a törvényhatóságokhoz, melyek Pest
vármegye példájára s magának az országgyűlésnek figyelm ezteté
sére egymásután m egtagadták az adókat és az újoncokat. A törvény- 
hatóságok azonban ezután is fen tarto tták  határozataikat. «A trón  iránti 
hűség szólt b. Bánfify az új párt dési gyűlésén szorosan oda
tartozik  nemzeti politikánkhoz. A zt a nem zeti nagyságot, melyre mi 
törekszünk, csak a nemzet és királya együttérzésével érhetjük  el.»
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M égis összeköttetésbe hozták az ő nevével azt a röp ira to t, 
a mely Berlinben a nem létező Zeysjg  egyetemi tanártól épen a 
király születésnapjára jelen t meg s azt ajánlta, hogy a magyar trón ra  
egy H ohenzollernt ültessenek, a ki azután helyreállítsa a magyar 
im perium ot egészen a Balkánig. Bánffy kijelentette, hogy Zeysig 
az őrü ltek  házába való, ha ném et; a fegyházba, ha magyar. 
A hosszas vizsgálat, a mely az egész ellenzéket gyanúba fogta, 
k iderítette , hogy a rö p ira to t valóban magyar em ber írta, s hogy 
politikai fontossága egyáltalán nincs. A  király születésnapját hiva
talosan ez évben is országszerte m egűlték s m egnyugvást keltett, 
hogy harm adnap a bozeni rendőrség  m egelőzött egy m erényletet, 
a m elyet egy belga anarchista, G oriche, a király élete ellen akart 
intézni.

A király, a ki Ischlben aug. 15 - 1 6-án YJI. Edw ard angol 
király látogatását fogadta, ez évben is rész tvett a hadgyakorla
tokon : aug. 26 31. D él-T irolban, szeptem ber 2 -7. C sehország
ban ; a m int Steknában mondta, ö rü lt, hogy ezekben a nehéz 
időkben néhány napot hű csapatjai közt tö lth e te tt. Szeptem ber 
9-én már ism ét Bécsben volt, a hol egyik tanácskozás a másikat 
érte  a válság ügyében. A  Fejérváry-korm ányt Ju sth , a képviselő
ház elnöke, szeptem ber 3-án szem étnépnek nevezte, a vezérlő
bizottság  pedig 5-én elhatározta, hogy a szövetkezett baloldalnak 
a kormány vád alá helyezését fogja ajánlani. 1 2-én a király elfogadta 
a kormánynak negyedízben m egújíto tt lem ondását, de m egbízta 
az ügyek ideiglenes vezetésével. 20-án rész tvett a Tauern-vasút 
megnyitásán, mely Bécs és T riest közt a második vasúti össze
kö tte tést is m egterem tette. M ár másnap hazasietett, m ert, a hogy 
Silvester osztrák képviselőnek mondta, nemcsak a m agyarok okoz
nak nehézségeket, hanem az osztrákok is, a kik közül számosán 
s különösen a nagynémetek, a birodalom nak kétfelé választását 
követelik. D e nem engedheti meg sem ezt, sem a hadsereg ketté- 
szakítását.
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ellen. A z általános titkos választójog. A  képviselőház kilencedik elnapolása. A várm egyék 
ellenállása. A z országgyűlés feloszlatása katonai karhatalom m al. A vezérlőbizottság  tiltako
zása az önkényuralom  ellen. A  vezérlőbizottság  feloszlatása. Kossuth és F ejérváry  találko
zása. A z i 906 április 6-iki kihallgatás. E llenzéki m inisztérium  alakítása. A z alkotm ányos 
é le t hely reállítása. A  király negyvenéves uralkodásának s az alkotm ány helyreállításának 

törvénybe-ik tatása. A  küzdelem  tanulsága. (1905 — 1906.)

A király Bécsben 1905 szeptem ber 23-án fogadta a m eg
h ívo tt m agyar po litikusoka t: g ró f Jlndrássy G yulát, Jlpponyi 
A lb erte t, báró Bánjfy D ezsőt, J^ossuth Ferencet és g ró f Zichy 
A ladárt. Fölhívta őket, m int az országgyűlés többségének kép
viselőit, hogy a korona fö ltételeit teljes m értékben tekintetbe vevő 
s így elfogadható korm ánytervezet alapján tegyenek elő terjesztést 
parlam enti korm ány alakítására. Az ő föltételei a következők: 
1. A  program m ból vegyék ki a katonai kérdéseket, a mennyiben 
a vezényszóra és a szolgálati nyelvre vonatkoznak, m ert ezekre 
nézve az engedmények teljesen ki vannak zárva és kizárva m arad
nak. 2. J l  pragmatikai közösség a hadsereg és a külügyi képviselet 
tek in tetében  teljesen érin tetlen  marad. 3. JIz ) 86j .  évi alap 
átvizsgálását, a m ennyiben A usztria  és M agyarország gazdasági 
vagy egyéb viszonyait érinti, a korona és a magyar nem zet nem 
eszközölheti egyoldalúlag; hanem azt csakis a m onarchia mind 
a két állama közt, mind a két korm ány közbenjárása m ellett és 
erre az alkalomra kinevezendő parlam enti bizottságok által elfoga
d o tt s az uralkodó által szentesítendő egyesség alapján kell eszkö
zölni. 4. Vállaljanak kötelezettséget az iránt, hogy a z  állam szük
ségleteit (a költségvetést, a rendes újoncozást, a kereskedelmi 
szerződéseket) m egszavaztatják s a delegáció, valamint a kvóta
bizottság  tagjait megválasztatják; végre 5. hogy megszavaztatják azon 
katonai szükségletek költségeinek a fedezetét, a melyeknek az 1904.
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és J905. évekre eső részösszegeit az u tolsó  delegációk már m eg
szavaztatták; és elfogadtatják a kétéves szolgálaton alapúló véderő- 
törvényjavaslatot.

A SZEPTEMBER 23-iki KIRÁLYI ULTIMÁTUM.

A király a m egjelent politikusokat te tte  felelősekké arra az 
esetre, ha a szövetkezett ellenzék (koalíció) eddigi álláspontjának 
merev föntartása következtében az elérhetetlenre való törekvést 
elébe tennék a z  eddigi viszonyok józan orvoslásának; m ert ekkor 
kimondhatatlan szenvedés és nyomor hárúlna M agyarországra és 
annak népére. A  cím, keltezés és aláírás nélkül való ira to t azzal
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adta át Kossuthnak, hogy ebben az ügyben g ró f Goluchovsky-va\ 
ne m int külügym iniszterrel, hanem m int az ő meghatalmazottjával 
tárgyaljanak. S ezzel véget é rt az ö tperces fogadtatás.

«H át mi csak azért sem csinálunk forradalm at!» jegyezte meg 
a Pesti H irlap vezércikkelye erre a hírre, a mely talán a chlopyi 
hadparancsnál is jobban elkeserítette  a nem zetet. A vezérlőbizott- 
ság harm adnap élénk sajnálatát nyilvánította, hogy a király meg 
sem hallgatta az általa m eghívott államférfiakat, kik az ország- 
gyűlés többségének bizalmát képviselvén, közügyekben a nem zet
nek is vezetői. M egbotránkozással kárhoztatta  azokat, a kik a 
királynak ilyen irányban adtak tanácsot; helyeselte, hogy a meg
hívott államférfiak Goluchovsky-va1 nem tárgyaltak és hogy a 
király új m egbízottja, Cziráky  Béla e lő tt a velők közlött pon
tokat az alkotmányba ütközőknek és a tárgyalásra alkalmatla
noknak jelen te tték  ki. \ossuth  a függetlenségi párt gyűlésén tilta 
kozott az ellen, hogy a képviselőház többségének program m ját a 
király akarja megállapítani. A m unkaterv megállapítása a többség 
joga; az uralkodó joga csak annyi, hogy annak végrehajtására 
neki tetsző em bereket nevezzen ki. A mostaninál nagyobb hibát 
Bécs az egész válság alatt nem követett el s így ez nem lehet az 
uralkodó utolsó szava. A nem zetnek nincs fegyvere, de van tö r 
vénye s ezzel győzni fog.

A külföldi, különösen az angol sajtó, nagy aggodalommal 
fogadta ezeket a politikai fejlem ényeket, a melyektől E urópa egy 
részének nyugalm át féltette. A  Daily Telegraph szerint Ferenc 
Józsefet egész életében a politikai bajok és izgalmak egész sora 
kísérte. H osszú, dicső uralkodásának ma legsúlyosabb válságával 
áll szemközt. A nehézségeket azonban sohasem ő okozta. N incs 
uralkodó, a ki birodalma m inden részének jólétén oly fáradha
tatlan szorgalommal dolgoznék. A közte s a magyar nép közt 
tám adt kérdésben nem lehetnek bírák az angolok, kik hódolattal és 
hálával viseltetnek Ferenc Józseffel szemben, rokonérzéssel Kossuth 
honfitársai iránt. De ha nem találnak egyhamar m ódot a válság
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megoldására, az osztrákok és a magyarok súrlódásai K özép-Európát 
izgalomba ejthetik. Ezután az özönvíz jö n ;  de mi lesz az özönvíz 
u tán?  Egy berlini lap szerint a Habsburgok Magyarországban 
eljátszották játékaikat. Nem azért, mintha máról holnapra ismét
lődhetnék a skandináviai 
politika; hanem azért, 
mert azon három perc 
alatt, a midőn Ferenc 
J ózsef a magyarokkal 
németül beszélt, a mon
archia kettészakadását 
oly kitünően készítette 
elő, hogy csak alkalom 
dolga, mikor történik 
meg ez államjogilag.
A Times szerint a ki
rály ultimátuma a király 
előjogainak túlságos ki- 
terjesztését je len ti ; de 
ennek az elméleti vitá
nak kevés jelentősége 
van ama válságos .kö
vetkezésekkel szemben, 
a miket a korona maga
tartása vonhat maga után.
Szeptember 26-án az 
újra megnyitott Reichs- 
rathban Gautsch miniszterelnök kijelentette, hogy az 1867. évi kiegye
zést csak a császártól megjelölt módon lehet módosítani s hogy egyik 
állam a másiknak belső ügyeibe nem avatkozhatik. Ezzel tiltakozott 
ama föltevés ellen, hogy a magyarországi általános választói jog 
kérdésében neki döntő befolyást tulajdonítottak. Az általános titkos 
választójog ügyében \r is tó jfy  József belügyi ügyvivő csak október

GRÓF GOLUCHOVSKY AGENOR.
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2-án te t t  e lő terjesztést a királynak, a mi csak egyik része volt 
a kormány rendkívül részletes m unkatervének, de nem nyílt alkalma, 
hogy azt magának a nem zetnek is bemutassa. Ugyanis a képviselő
háznak október tizedikén m egnyílt ülésszakaszát egy királyi kézi
rattal (m elyet a m iniszterelnökség irodaigazgatója ado tt át az elnök
nek) m indjárt el is napoltatta. Ezzel szem ben a képviselőház gróf 
Jlndrássy G yula indítványára egyhangúlag elhatározta, hogy tilta 
kozik a parlamenti kormányformával meg nem egyező mostani 
kormány e llen ; óvást emel az országgyűlésnek a költségvetés 
megállapítása e lő tt tö rté n t elnapolása ellen. Fentartja 1905. junius 
21-én és szeptem ber 15-én hozo tt határozatait s helyesli, hogy 
a törvényhatóságok a törvényeknek megfelelő határozataikat a 
korm ány megsemmisítő végzése után is fentartották. Súlyos aggo
dalmai közt is kifejezi bizalmát, hogy a király elbocsátja rossz 
tanácsadóit s megtalálja az alkotm ányos kibontakozás helyes m ód
ját. M ásrészt pedig rendületlenül hiszi, hogyha a nem zet ellen vívott 
küzdelem folytatódnék, a nem zet a törvény szilárd talaján meg
állva, sok százados alkotm ányát megvédelmezi és a m últ dicső 
alkotásait érin tetlenül fentartja a jövő számára. A  felsőház báró 
Prónay Dezső indítványára ugyanilyen szellemben határozott.

Báró Fejérváryhoz október 16-án in tézett kéziratában a király 
hírü l adta, hogy mivel a többségből korm ányt alakítani nem sike
rü lt, gondoskodnia kell az államügyeknek más olyan alkotmányos 
és felelős ellátásáról, a mely a töt vényhozás tényezőinek alkotmá
nyos együttm űködését újra biztosítsa. A  szövetkezett pártok  vezérei 
e lő tt szeptem ber 23-án te t t  kijelentéseinek valódi értelm éből 
nyilvánvaló, hogy M agyarországnak alkotmánya által b iz to síto tt 
önállósága tekintetében a szent korona viselője és a nem zet közt 
teljes összhang uralkodik és hogy ezt az összhangot egyik tényező 
sem akarhatja megzavarni. Ú jból kinevezi tehát Fejérváryt m iniszter- 
elnökké s megbízza, hogy a jelen válságos helyzetből a kibonta
kozást alkotm ányos ú to n  m ielőbb megvalósítani igyekezzék.

A királytól helybenhagyott program m ját a m iniszterelnök októ-
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ber 28.-án a főváros második kerületének egy küldöttsége elő tt 
m ondta el s annak élére «az általános titkos községenkénti köz
vetlen szavazati jogot állította». Rem ényét izmosodni érezte, mi
dőn arra gondolt, Hogy a választói jog  reform ja következtében 
őszinte és valódi lesz a népképviselet s a maga komoly törekvései
ben zavartalan össz
hangban fog állani a 
koronával, a király- 
lyal, kiben népünk 
jóságos atyját áldja 
s kiben az egész m ű
velt világ az alkot
mányos, kötelesség- 
tudó, áldozatra kész 
fejedelem m intaképét 
tiszteli. Ha valósul 
az igazi népakarat, 
eljön az új korszak 
melyben a király haza
szeretete a nép ki
rályhűségével alkot 
nagyot, minden téren.
Novem ber 27-én a 
császár egy kihallga
táson meg m ondta 
Bozen polgárm este
rének, hogy az általános, titkos, egyenlő választói jog behozatala 
rem élhetőleg m eggyógyítja A usztria  parlamenti viszonyait. Behoza
tala tehá t szükséges és az erre irányuló mozgalmat többé nem 
lehet föl tartóztatn i. M ásnap b. Gautsch m iniszterelnök, ki szept. 
26-án a magyar választási reform ról még kedvetlenül szólt, az osz
trák  parlam entben bejelen tette  az általános választói jogról szóló 
törvényjavaslatot, m elyet az osztrák parlam ent hosszas tárgyalások

GRÓF ANDRÄSSY GYULA.
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után el is fogadott. M ár 1907. májusában a választásokat annak 
alapján e jte tték  meg.

Időközben (1905. dec. 12.) a függetlenségi párt is az általá
nos választói jog  m ellett nyilatkozott, de ezzel és az annak érde
kében a kormánynyal szövetkezett szocialisták tüntetéseivel nem 
engedte eltéríteni a figyelmet a fő kérdésről.

Az országgyűlés tanácskozásait a király decem ber 19-én is
mét — ebben az esztendőben már kilencedik ízben — elnapolta. 
A  képviselőház gr. Jlpponyi hatalmas beszéde és határozati javas
lata alapján az elnapolást törvényellenesnek nyilváníto tta; a tény 
fölött mély sajnálkozását je len te tte  ki, elítélte a király tanácsosai
nak eljárását s az elnapolást csupán azért vette tud tu l, m ert «nem 
akar a törvényhozás két tényezője közt olyan helyzetet terem teni, 
mely a köztük való érintkezést nagyon m egnehezítené.» A  főrendi
ház, g ró f JHajláth Jó zse f indítványára, szinten egyhangúlag tilta 
kozott az elnapolás ellen.

M ikor a parlam ent ezt tette , Apponyi szerint országvilág 
elő tt tanújelét adta annak a m érsékletnek, a melyben a legnagyobb 
erő rejlik. Ez az erkölcsi erő m ost, a parlam ent működésének 
megakasztása következtében, a vármegyédben m űködött leghatal
masabban. A  vármegyék az ősi intézm ényt még egyszer az alkot
mány igazi védőbástyájának bizonyították. A korm ány a törvény- 
hatóságokat már ok tóber 23-án fölhítta a törvények és a törvényes 
rendeletek pontos végrehajtására; másnap négy új főispán kineve
zését te tte  közzé s novem ber 2-án u tasíto tta  az összes királyi 
főügyészeket és ügyészeket, hogy szigorúan járjanak el azok ellen, 
a kik a királytól kinevezett főispánokat hivataluk elfoglalásában és 
hivatalos esküjök letételében akadályoznák. M ásnap Kolozs vár- 
megye gyűlésén már meghajigálták az új főispánt s az óriási zaj
ban és felfordulásban nem lehetett megállapítani, valóban letette-e 
az esküt. A  főispánt Kolozsvár városa eskühöz sem bocsátotta. E zt 
a példát az ország több  törvényhatósága követte. D ebrecenben 
Hajdú vármegye új főispánját 1906. januárius 2-án, a m int a vasúti

336
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kocsiból kiszállott, véresre verték s halottas kocsin, lélekharang 
kongatása, hallotti ének kísérete közben vitték be a városba, hol 
a m egkínzott em ber a belügyi ügyvivővel táviratban tudatta  lemon
dását. M áshol is nem egy helyü tt m int valóságos operette-alakokat 
fogadták a főispánokat, vagy a helyökbe küldött korm ánybiztosokat, 
ső t a királyi biztosokat is. Az ország figyelmét legjobban Pest vár
megye k ö tö tte  le, mely báró P rónay Dezső és Fazekas Á gost vezetése 
alatt az ősi intézm ény önkormányzati jogának megvédésében m ost 
is az ország első várm egyéjének bizonyúlt. A belügyi ügyvivő 
már nov. 18-án beszün te tte  i 2 vármegye állami javadalmazását, de 
a m egyénként alakúló b izottságok m indenütt m egindították a gyűj
téseket a felfüggesztett tisztviselők fizetésének pótlására. A  gyűjtés 
25 vármegyében 1906. jan. 26-ig mindössze 2.750,978 korona s 
így igen szerény alapra vezetett, m ert még legalább hat millióra 
le tt volna szükség. N ém ely pénzin tézet az alapot m int b e té te t nem 
is m erte kezelni. Annál nagyobb hálára m éltók azok a szegény 
tisztviselők, kik jövendőjüket kockáztatva védelmezték a nem zet 
jogait. «T iszteljétek  a közkatonákat: nagyobbak ők, m int a hadve
zérek . . . »  A  vármegyék és a városok a jogaiban m egtám adott 
nem zetet örök hálára kötelezték.'*'

M egm ozdult a társadalom is. A  nők álltak a tulipán-m ozga
lom élére, a melynek célja a hazai ipar pártolása volt; s a tulipán 
feltűzése egyúttal a nemzeti eszme körűi való sorakozást jelentette.

«Közeledik már az idő — felelte T^ossuth 1906. újesztendő nap
ján a függetlenségi párt üdvözletére, — m ikor az egész nem zet a 
függetlenségi zászló alatt lesz; és erről vegyen tudom ást a király. 
Tudom ást vehetett volna a király arról is, hogy a függetlenségi 
párt hajlandó volt a szövetséges pártokkal együ tt a kormányalakí
tásba belemenni . . .  D e a korona m egm aradt a non possum us 
merev álláspontján.» «A király tekintélye m indnyájunk kincse —

* Dr. H o r v á th  Jó z se f  «az 1905/6, évi vármegyei ellenállás tö r té n e te ” cím en 4 r. 
478 lapon írta m eg a tö rvényhatóságok  nagyon tanulságos önvédelm ének a tö rténetét.

Márki ; J. Ferenc Józ'ef. 22
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felelte viszont gr. Andrássy. — A zt magyar em bernek bántania 
nem szabad . . . D e alkotmányos fejedelemnek nem árthat, ha alkot
mányos befolyásoknak enged s ha nem vállalkozik arra, hogy olyat 
csináljon, a mihez (ha megvolna is a hatalma) joga nincsen s hogy 
állandóan nem zete akarata ellen engedjen kormányozni. Egy király
nak semmiképen sem árthat, ha nem zetét kielégíti.» Irtóztatónak 
nevezte azt a kárt, a m it a m ostani eljárás már eddig is e jte tt a 
király tekintélyén. Csak az irány változtatása m entheti meg azt, a 
mi még m egm enthető.

A  januárius 20-iki (bécsi) udvari bálon csak három magyar 
főúr jelent meg, a miben hg. L ichtenstein Rezső főudvarm ester 
politikai célzást láto tt. M ég  jobban feltűnt, hogy a király meg
szólítása után nyom ban távozott Lipót Salvator főherceg, kit egy 
osztrák képviselő régensnek ajánlott. 26-án a király -  immár 
hatodszor — fogadta g ró f Jlndrássy G yulát. K ijelentette neki, 
hogy a nyelvkérdésben nem enged, de nem bánja, ha a katonai 
pörrendtartásban  a magyar nyelvet használják. A közösügyekben 
használandó cím ert önmaga kívánta m egállapítani; elvárta az új 
vámtarifa s a külfölddel már m egkötött szerződések elfogadását. 
A  vezérlő-bizottság ezen az alapon nem rem élt sikeres korm ány
zást és sajnálkozva jelen te tte  ki, hogy a király elvágta a további 
tárgyalás fonalát.

A  m iniszterelnök egy bécsi hírlapírónak erre  azt felelte, hogy 
a király m ég a leghevesebb koaliciós szerint sem m ent tú l ural
kodói jogainak törvényes m értékén. D e a király nem teheti meg, 
a m it egy köztársasági elnök sem tesz meg, hogy az államfőt meg
illető alkotmányos jogokról a parlamenti többség javára egyszerűen 
lemondjon. V iszont gr. Andrássy ugyanazon hírlapnak megmagya
rázta, hogy a felségjog miben áll minálunk. Szerinte nem egyik vagy 
másik katonai reform  sürgetése gátolja a békés kibontakozást, 
hanem az a teljesen új, önkényes uralkodói felfogás, hogy a nem 
zet joga a hadseregre csupán a pénzszolgáltatásban áll s hogy 
m inden nemzeti engedm ény ellenkezik a felségjogok lényegével.
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«Feltétlenül bízom szeretett, lovagiasan érző honfitársaimban 
szólt viszont N yíri Sándor tábornok, az országgyűlés 

feloszlatására kiküldött királyi biztos — és remélem, hogy a felség 
szent szem élyét és királyunk törvényes felségjogát tiszteletben 
fogják tartani.» A  király ugyanis az elnapolt országgyűlést febru- 
árius 19-ére újból összehítta, de m indjárt fel is oszlatta. A királyi 
biztos a parlam ent palotáját katonasággal vétette körül s levélben 
tudatta  az elnökkel, hogy ha a ház a leiratnak azonnal nem 
engedelmeskednék, kénytelen volna fölhatalmazásával élni. Azonban 
Justh elnök indítványa és a ház határozata szerin t a képviselőház 
elnöke csak olyan királyi leirat bem utatására és kihirdetésére vállal- 
kozhatik, a mely már a bem utatás alakisága tekintetében is eleve 
biztosítékot nyújt az iránt, hogy nem fenyegeti sem a felség szent 
és sérthetetlen  szem élyét, sem az alkotm ány szentségét. A lkot
m ányunk a teljes hatalmú királyi biztosnak m int közjogi tényező
nek intézm ényét nem ösmeri. A  teljes hatalmúság az alkotm ányunk 
által kizárt önkényuralomnak jelzője. Az alkotmányosság alaptétele, 
hogy teljes hatalma egyetlen szervnek vagy közegnek sincs; még 
magát a királyi hatalmat is az alkotmány korlátozza. A királyi 
leiratot felbontatlanúl adták vissza az átadásával m egbízott tö rzs
kari tiszteknek és az elnökség tiltakozott azon támadás ellen, a 
m elyet a királyi biztos a képviselőház szuverén jogköre ellen in té
zett. A  képviselőház elhatározta, hogy együttm arad, a felsőház 
azonban óvás m ellett tudom ásúl vette a király feloszlató parancsát. 
A képviselőház ülésének befejezése után Tabricius ezredes egy 
század honvéddel és a rendőrséggel bevonúlt a parlam ent palotá
jába. Egy tisz t és hat honvéd kiséretében fölm ent az elnöki 
emelvényre, s onnan olvasta föl a feloszlató rendeletet, a melyet 
azonban a fö lte tt kalappal beszélgető, nevetgélő, dalolgató újság
írók és kiváncsiak közül senki sem hallott. A kormány valóban 
könnyelmű játékot ű zö tt a királyi tekintélylyel, s a nem zet béke
tűrésével. M ég  a romániai lapok is tiltakoztak az ellen, hogy 
román bakákat használt a m agyar szabadság sárba-tiprására. Az
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ezredes különben m indenkit eltávolíto tt a palotából, a képviselőház 
ülésterm ét lepecsételtette , a ház bejáratait katonasággal ő riz te tte  s 
így a már k ih irde te tt ülések tartásá t megakadályozta.

A  vezérlő-bizottság egy hét múlva (febr. 27.) a nem zethez 
in tézett kiáltványban tiltakozo tt a korm ány erőszakoskodása, a 
király kéziratával szem ben tan ú síto tt tiszteletlensége s a magyar 
közjog m egsértése ellen. K ijelentette, hogy a képviselőház tö b b 
sége a felségjogokat mindig a legteljesebb tiszteletben ta r to tta ; 
azonban a magyar alkotmány és a magyar törvények mást m int 
alkotmányos felségjogot nem ösmernek. A  király ridegen és hajt- 
hatatlanúl visszautasította azt a kormányzási program m ot, a melyet 
a szövetkezett pártok  elfogadtak. A százados alkotmányos szokással 
szakítva, a föliratra nem is válaszolt, a választásoknál m egnyilvánult 
nemzeti akaratot nem vette tekintetbe, annak a királyi hatalommal 
egyeztetésére nem tö rekedett, hanem a nemzeti képviselettől fel
tétlen hódolatot követelt. Bíznak a feloszlató királyi rendelet Ígére
tében, hogy a király az országgyűlést a törvényes időben csak
ugyan összehíjja, m ire ezen Ígéretén kívül az alkotmányra te tt 
esküje is kötelezi. Azonban védekezniök kell azon önkényuralom  
ellen, a mely már is elkezdődött s a m elyet előre látható módon 
fokozni fognak. A  nem zetnek joga van a törvényes védekezésre, 
m ert az állam polgárokat a politikai jogok teljessége illeti meg. 
M időn a nem zet igaza diadalmaskodni fog, a nem zet igazairól 
m eggyőződött királylyal egyetértve veszi kezébe újjászületésének 
nagy feladait.

«Felséges uram ! - szólt pár nap múlva gr. Csáky Albin a 
királyhoz M agyarországon nagyon szom orúak az állapotok.» 
«Szom orúak —  felelte volna a k irály; — de a nép nyugodt.» Báró 
Bánffy D ezső (márc. 2.) valóban figyelm eztette szegedi választóit, 
hogy nehéz időkben nem makacs jogföntartás, de okos mérséklet 
az, a mi a m egoldást lehetővé teszi. H ogy a mai nehéz idők vál
sága véget érjen, bízni kell a király alkotm ányos érzületében s a 
nem zet okos m érsékletében. A nem zet és uralkodója, a történelem
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tanúsága szerint, néha nagy nyom or és szenvedések után, de 
mindig m egtalálták a kibontakozás és a m egértés útjait. Beszámoló 
beszédében (márc. 17.) Széli Kálmán szintén a királyhoz fo rdú lt:

FABRICIUS HONVÉDEZREDES A KÉPVJSELŐHÁZ EMELVÉNYÉN FELOLVASSA 
A KIRÁLY] KÉZIRATOT.

Keresse föl atyai szívével a nemzet szívét, a nem zet értse meg 
királyát és a sokat szenvedett hazára szálljon áldás és béke.

A korm ány azonban épen aznap oszlatta föl a vezérlő-bizott
ságot, a mely azonnal tiltakozott a jogtalanság s különösen ama
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föltevés ellen, hogy tettleges ellenszegülésre vezethető nyílt ellen
állásra izgat. Az egyéni szabadság m egsértését látta a kormány 
rende le tében ; nem hajolt meg elő tte  és együttm aradt. A vármegyék 
ellenállásáról érkező hírek is m indinkább lehetetlenné tették  a 
korm ányt s azt öldökölni kezdte a nevetség, a melylyel a királyi 
és a korm ánybiztosokat a törvényhatóságok fogadták. N yílt leve
lében (márc. 31.) Bánffy fölhívta báró Fejérváryt, ne legyen ő az 
első m iniszterelnök, a ki dinasztia-ellenes politikát folytat, ha a 
királyi eskübe ütköző tanácsosai és előterjesztéssel lép a király 
elé. Világosítsa föl, hogy igazi felségjoga egyúttal felség-kötelesség, 
vagyis hogy össze kell hívnia az országgyűlést, m ert az összehívás 
a királynak legszemélyibb ténykedése. G ró f Jlndrássy G yula viszont 
hírlapi cikkben kelt ki aznap a kormány ellen, a mely a király 
nevében és a király kárára folytatja rom boló m unkáját s árt a 
királyi tekintélynek. «Párt nélkül, a parlam ent és a nem zet ellen 
kormányozva, képtelen a királyt fedezni; hisz’ ő maga egyetlen 
védelm ét a király tekintélyében találja.» «N incs az az anarchista, 
az a negyvenkilences, az a köztársaságért rajongó, felforgató, a ki 
annyit árt a törvényes rendnek, m int a jelen kormány.»

Á prilis 4-én azután az a m eglepetés é rte  a politikai világot, 
hogy T^ossuth Ferenc, a szövetkezett ellenzék elnöke, találkozott 
és hosszasan tanácskozott a «darabont-m inisztérium » elnökével, 
báró Tejérváry-val. Flarmadnap, 6-án, a király már Bécsben fogadta 
K ossuthot és A ndrássyt, s helyben hagyta előterjesztéseiket. Ennek 
értelm ében a király a szövetkezett ellenzékből nevezi ki az átmeneti 
jellegű kormányt, melyben a függetlenségi párt három taggal vesz 
ré sz t;  m iniszterelnök a koalíciónak valamely tagja vagy barátja 
lesz. Az új korm ány először is a választásokat ejti meg. Az ország- 
gyűlés új választási törvényt hoz s a választói jogot a Fejérváry- 
korm ány javaslatában fölvett arányok szerint terjeszti ki. A  király 
ezen törvény alapján hívja egybe az új országgyűlést, a melyen a 
m ost alakítandó korm ány lemond, a király pedig a többség kebe
léből parlamenti és alkotmányos korm ányt nevez ki. Az átmeneti
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kormány az új választási törvényen kívül elfogadtatja még a m últ 
és a jelenévi költségvetéseket, a rendes újoncjutalékot, a szükséges 
társadalmi, gazdasági és az alkotm ánybiztosító javaslatokat, becik- 
kelyezteti a nemzetközi kereskedelmi szerződéseket és — az 
1899: XXX. t.-c. figyelembevételével — az autonóm  vámtarifát, de 
Ausztriával gazdasági tekintetben a mostani állapotot az új ország- 
gyűlésig fentartja. Belügyi kérdésekben a kormány szabadon ren 
delkezik. M inden párt teljes m értékben megőrzi program m ját, de 
a katonai kérdéseket az új országgyűlésig függőben hagyja.

M ásnap Kristóffy belügyi ügyvivő visszavonta a kormány- 
biztosok megbízatásait, a gyülekezési jog m egszorítására kiadott 
rendeleteket. 8-án a király TKekerle Sándor elnöklete alatt kine
vezte az új kormányt, a melyben g ró f Z ichy Aladár le tt a király 
személye m elletti-, g róf A ndrássy a belügy-, Kossuth a keresk.-, 
Darányi Ignác a földmivelési-, g ró f Apponyi a vallás- és közoktatási, 
Polónyi Géza az igazságügym iniszter.* A  többi tárcát ideiglenesen 
az elnök látta el.

Budapesten a nép «a nagy, nemzeti kormány» tagjait április 
9-én kitörő  lelkesedéssel fogadta. Válaszában a m iniszterelnök azt 
nevezte a legnagyobb politikai eredm énynek, hogy a nem zet érzü
letének képviselői és a koronás fejedelem közvetlenül érintkeztek 
egymással. Kossuth kijelentette, hogy a kormányba beleviszi elveit, 
egész m últját és azt a K ossuth-nevet, a mely M agyarország zászlaja. 
Ez a név arra szolgál, hogy a nem zet és királya egyetértsen, m ert 
ebből az egyetértésből fog kivirágozni a király valódi hatalma, a 
magyar nem zet valódi boldogsága.

Á prilis 1 1 -én a szabadelvű párt T isza István indítványára vég
kép feloszlott s 29-én, a képviselőválasztások első napján, Kossuth 
egyhangúlag Cegléd képviselőjévé választatván, elm ondhatta, hogy

* Polónyi kineveztetése m ár azért is é rdek lődést keltett, m ert februárius 24-én a Sas- 
körben m ondott b eszéd éért az ügyészség  k irá lysértés m iatt p o r t ind íto tt ellene, a mit csak 

m árcius 31-én vontak vissza.-Jellem ző, bogy csupán a budapesti királyi ügyészségnél ezen
kívül még hetven k irálysértési p e r  volt.
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nem dúl többé közöttünk  az ősi m agyar á to k : a széthúzás, pár
toskodás, m ert egygyé fo rrt az egész nemzet. «Király és nemzet, 
m indenik a maga helyén, tanúbizonyságot te ttek  ősi erényökről s 
azért az utolsó percben, a m ikor azt h itték  ellenségeink, hogy 
király és nem zet m ost már örökre elválnak egymástól, a magyar 
király éppen akkor ism ét magához ölelte a magyar nemzetet.

M ájus a1 -én m egnyílt az országgyűlés, melynek m ost már 
határozottan  függetlenségi többsége volt s a 15 nemzetiségi kép
viselő kivételével az összes ellenzékiek a nemzeti korm ányt tám o
gatták. Aznap a király rész tvett Szent István budapesti szobra 
leleplezésén s másnap a várpalotában m egtarto tta  trónbeszédét. 
K ijelentette, hogy fájdalmasan esik atyai szívének visszatekinteni a 
közelm últ eseményeire, a melyek az alkotmányos élet rendes 
m enetét m egakasztották. Hálát ad az isteni gondviselésnek, hogy 
az áldatlan félreértések eloszlottak. Az új kormány legfontosabb 
föladatának az alkotmányos élet korszerű  fejlesztése szem pontjából 
azt tarto tta , hogy a politikai jogokat a társadalom minden ré te 
gére kiterjessze s az egész nem zetet bevigye az alkotmány sán
caiba. A  nem zet ősi erényeibe ve te tt bizalma azt a rem ényt kelti 
benne, hogy valamint ő t a magyar nem zet érdekei iránt folyton 
táplált meleg érzelmei vezetik, úgy a nem zet is a királylyal való 
egyetértésben keresi a trón  fényét, a jövendő biztos haladásának 
zálogát.

A  törvényhozás valóban erre  tö rekedett s a király egy esz
tendő alatt, 39 és így 40 éves királysága alatt összesen 1647 tö r 
vényt szen tesíte tt; m indenkor azzal a záradékkal, hogy a törvényt 
mind maga m egtartja, mind másokkal m egtartatja. Em e törvények 
közé ta rto zo tt az 1906: XX. törvénycikk, a mely eltörö lte  az 
1715:XL1X. törvényt, a mely a legeszm ényibb magyart, Rákóczit 
és híveit m egbélyegezte. A nem zet másnap (szept. 29.) Rákóczit, 
Bercsényit, Zrínyi Ilonát, harm adnap pedig T hökö ly t tem etve, a 
m úlhatatlan nemzeti eszmék föltámadását ünnepelte : Istennel min
denre készen a hazáért és a szabadságért.
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1907. május 27-én a m iniszterelnök törvényjavaslatot terjesz
te tt a parlam ent elé, hogy 1. Ferenc József m egkoronáztatása negy
venedik évfordulóját és vele az alkotmány helyreállítását mara
dandó emlékkel örökítsék meg. A javaslat szerint Budapesten 
m unkáskórházat és m unkásotthont állítanak fel, a zágrábi keres-

A KIRÁLY A SZENT 1STVÁN-SZOBOR LELEPLEZÉSI ÜNNEPÉLYÉN A SZOBOR 
MEGTEKINTÉSÉRE INDUL.

kedelmi m úzeum ot m egnagyobbítják s újból fölépítik azt a tem p
lomot, a melyet Szent István király az ó-budai határban Á rpád 
fejedelem sírja fölé emelt. Ebben az esztendőben, 1907-ben, mikor 
1. Ferenc József, a legtöbb magyar törvény szentesítője, betölti 
magyar királyságának negyvenedik esztendejét, valóban betelt az 
ezredév is, a mely elválaszt bennünket a honalapító Árpádnak, az 
első magyar törvényhozónak halálától. A nemzet és királya a két
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nagy esemény összetalálkozását abban a m eggyőződésben ünnepel
heti, hogy igazán úgy van, a hogy 1. Ferenc József m ondta: 
«A politikai nem zetnek legjellem zőbb két, de egy beolvadó érzelm e: 
hűség a királyhoz, ragaszkodás az alkotmányhoz.» S nem felejt
hetjük, hogy a honalapítás ezredéves emlékét m egörökítő 1896: 
VII. t.-c. is ezen áldásos összhang erejében kereste a jövendő 
századok biztos haladásának zálogát.
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